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ROČNÍK II.

TAK

vychází dvakrát měsíčně, v létě dvojčísla. — Předplatné na celý ročník i s poštovným činí Kč 43'20.
Jednotlivé číslo stojí Kč 1'80. Pošt, spořitelna: šek. účet 35.500, „Vyšehrad“, s. s r. o., Praha II.

REDAKČNÍ

výtisky knih a časopisů, jakož i všechny dopisy a rukopisy
příspěvků pro »Tak« určených buďtež zasílány na adresu šéfredaktorovu:
R. I. MALÝ, PRAHA-BÉEVNOV, ŘÍČANOVA 32.
ADMINISTRACE čtrnáctideníku „tak“ je v praže ii, Karlovo nám. 5.
Při patiskn všecka práva vyhrazena.

JOSEF MELZER

J. TUČEK

nejstarší továrna na var
hany, harmonia a prosp.
píšťaly. Sklad pian
Založeno

KUTNÁ HORA
r. 1859

KUTNÁ HORA

Továrna na varhany,
harmonia a sklad pian
Ceníky a rozpočty zdarma

Knihy a časopisy všech oborů - ve všech řečech kdekoliv vydané dodá i na splátky naše
KNIHKUPECTVÍ -U ZLATÉHO KLASU««
PRAHA II, Karlovo n. 5. Filiálka ČESKÉ BUDĚJOVICE

3Lůnui uživit íufužvty?
Jistě peněžnímu ústavu, který požívá plné důvěry! Střádat je po
vinností. Je k tomu třeba zdravého smyslu, porozumění pro po
třeby života a trochu odhodlanosti učiniti první sebe menší počá
tek. Začněte ihned, spoření nemožno odkládat! Obraťte se s dů
věrou na peněžní ústav, který vám bude bezpečně chránit těžoe
nastřádané úspory. Je jím

VZÁJEMNÁ ZÁLOŽNA, zapsané spol. s r. o. v Praze I, Kozí 15 n. (Bílkova 20)
Přijímá vklady na vkladní knížky nebo na běžný účet, zapůjčuje
bezplatně vkusné střádanky. Poskytuje zápůjčky všeho druhu,, zpro
středkuje též koupi a prodej cenných papírů a losů. Záložna pro
vádí veškeré druhy peněžních obchodů a udílí bezplatně porady
v záležitostech obchodních a úvěrních.

Tak

16. září 1938

Číslo
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František Hrbek:
Zelená hora
Markýzo Pompadour z křehkého porculánu,
to slunce podzimní, jež pokrývá vás zlatohlavem,
to není slunce Francie, jež v pastelovém ránu
vám usedalo k nohám řinoucím se splavem.

Zvětralý kámen vlhne slzami zas světcovými.
Ó Pane, sejmi břemeno, jímž tíží zlatá mitra!
PláŠi poutnický nechi vplyne v mlžné dýmy,
v nichž stoupá k Bohu obéi posledního jitra.

To mírné, beránci je slunce selské země,
té těžké, hnědé zemé, vrchň chorálem jež zdvíhá
se k pokojnému nebi. Jak zaseté šéme
tak v plavém svétle klící zítřku tvrdá tíha.

Jako by váhal opustit zelenou zemi Čechy,
jež před ním leží v dětsky kruté líbeznosti,
ac sídel svého rodu zrí spálené střechy,
přec za lid modlí se, krev krve své a kost svých
kostí.

A nebyly to pyšných válečníku ostré rysy,
jež v krajinu se odlily bronzovým medaillonem,
jen tváře sedláku, když vyorali kdysi
svou brázdu poslední před svých dnů véčným
sklonem.

Za pole s boky nahými, zbavená režné roušky,
za trnky mezí, za rybnaté vody siné,
za sadd sladký stín, za pláč mateřídoušky,
za zemi nejkrásnejší. Pomiluj ny, Hospodine.

Charles Péguy:

Blažen, kdo zemřít směl...
Blažen, kdo zemřít směl pro svoji zemi rodnou,
však jen, když bylo to ve spravedlivé válce,
blažen, kdo zemřít smél tak pro ni kdesi v dálce,
blažen, kdo zemřít smél tou smrtí slávy hodnou.

neb střecha otcovská je podobenství jen,
jen obraz načatý je domu Božího.
Blažen, kdo zemžít smél a tak byl ukojen
objetím zemé své, do které vloží ho,

Blažen, kdo zemřít smél tak ve velikém boji
a leží pod drnem jen Bohu tváří v tvář.
Blažen, kdo télo své položil na oltáš
a bez otálení přinesl obéi svoji.

neb toto objetí, to začátek je jen,
jen první pokus je véčného splynuti.
Blažen, kdo zemřít smél a tak byl zapojen
do zemé zprošténé zmaru i hynutí,

Blažen, kdo zemřít smél pro svoje živá města,
neb mésto nebeské v nich ztélesnéno jest.
Blažen, kdo zemřít smél pro krb a tichou čest
své střechy otcovské, z níž vedla jeho cesta,

neb zemé zprošténá, to začátek je jen,
jen první pokus je vérnosti všeliké.
Blažen, kdo zemřít smél tak smrtí spokojen,
tak prosté, poslušné, v pokoše veliké.

Blažen, kdo zemšít smél, neb navrátil se zas
do zemé prvotní, když bloudil kdesi v dálce.
Blažen, kdo zemřít smél ve spravedlivé válce,
blažena sklizeň je a blažen zralý klas!
Přel. O. F. Babler.
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R. I. Malý:

NEZDOLNÝ NÁROD
Patří již k náležitostem této zvichřené doby,
že ke každé významnější otázce slyšíme vždy
celé hejno různých odpovědí. A tak jsme
i mohli na příklad v jeden a týž den vidět, jak
jeden český časopis slavnostně prohlásil, že
nynější diplomatická válka v Evropě je vlastně
bojem demokracie proti diktaturám a fašismu,
zatím co druhý český časopis téže politické
linie naopak zase s útrpným úsměškem krčil
nos nad zaostalci, kteří se domnívají, že ve
světě nyní bojuje katolický řád proti bolševictví. Není to sice v obou případech problém
úplně týž, ale skoro týž: v obou případech se
mluví o ideologické a mravní podstatě nynější
evropské »krise« a v obou případech jde od
pověď z veliké části mimo.
Jistě nyní ve světě nezuří jenom boj ideolo
gický a mravní, protože každá konkrétní poli
tika a zejména politika mezinárodní je přede
vším záležitostí mocenské síly a praktických
zájmů. Ale na druhé straně zase tím nikterak
není ještě vyřízeno všecko, neboť nakonec
přece jen každému nebude lhostejno, jak kdo
své zájmy prosazuje a jaká je »ideologie«
státu, který znásilňuje a chtěl by ovládat svět.
Nejméně je ovšem možno v nynějších mezi
národních poměrech vidět skutečnou, kvalitní
demokracii — demokracii jak by být měla
a která by předpokládala, že ve světě bezvadně
funguje obecný mravní řád, kterým nejen jsou
drženy na uzdě násilné choutky rozpínavců,
ale který také samozřejmě by si vynucoval, že
ostatní kulturní svět vždy ihned se postaví na
obranu toho státu, který byl napaden a jehož
demokratické právo na státní svrchovanost
a svobodu je v nebezpečí. Nic takového tu
není. Je tu jen prosté měření sil a volná sou
těž mocenských zájmů. Tedy naopak spíše ja
kýsi mezinárodní liberalismus. Anebo nanej
výš — běžná naturalistická demokracie kvanti
tativní, která však vlastně také jest jenom po
kračováním liberalismu, protože v ní rozho
duje mechanický součet sil a ne mravní řád.
Zejména německé názory a methody v me
zinárodní politice jsou nejprimitivnější libera
lismus. Jenom je třeba do zásad: »Dělej, co
chceš« a »Právo je na straně silnějšího« dosa
dit místo liberalistického jedince — německý
stát, germánskou rasu. Nacistická diktatura
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hubí sice uvnitř svého státu v zájmu cel
kové německé státní síly a jednoty jak demo
kracii, tak i liberalismus. Ale Německo jako
celek a jako mezinárodní program je vedeno
v duchu téhož mravního nihilismu a sobectví
jako vulgární liberalismus. Německý rasismus
je vzpourou proti každé mravní i kulturní katolicitě a neuznává nijakých jiných obecných
norem a hodnot než jen svou vůli a sílu, své
nároky, cíle, své germánské »právo«.
Dokazuje-li Německo proti Československu
své »právo« už i tím, že poukazuje na 70 mi
lionů Němců — je to výrazem i jeho meziná
rodního liberalismu, protože tu silnější se do
mnívá, že může se slabším naložit, jak je mu
libo, i zdánlivá demokracie, protože 70 milionů
Němců je proti nám opravdu většina. Kdyby
šlo skutečně o princip demokracie, mohlo
by ovšem německé »právo« i touto početní
cestou být rázem vyvráceno, protože ostatní
Evropa znamená většinu mnohokrát silnější
a tedy daleko přesvědčivější, nežli je německá
většina v poměru k nám. Ale v tom je právě
háček, že u každého jednotlivého státu rozho
dují především jeho speciální mocenské zájmy
a nikoliv princip mezinárodní demokracie.
Vzrůst germánské síly, který by nastal ně
meckým záborem Československa, ohrozil by
také jiné státy a stal by se neodvratným nebez
pečím i pro Francii á Anglii. A proto tyto státy
se snaží držet Německo na uzdě. Ale pokud
jde o demokratickou při samotného Česko
slovenska — jsou naše pravda a naše právo
ceněny často jen asi tak, jak to upřímně vy
jádřil londýnský deník »Times«, když odůvod
ňoval anglickou opatrnost a nestrannost: pro
blém německo-československý je proto tak
obtížný, napsaly »Times«, že tu proti sobě ne
stojí právo a neprávo, nýbrž dvě různá prá
va... Přeložen do češtiny znamená tento li
beralismus, že v mezinárodní aréně ovce má
sice právo na život, ale vlk má stejné právo
ji sežrat. Pokud pak běží o Anglii, znamená
její pověstná nestrannost především to, že po
měr anglických zájmů vzhledem k Německu
na jedné straně a vzhledem ke střední Evropě
(s ruským pozadím!) na druhé straně — je
mnohem složitější, než by byl a měl býti prostý
názor na náš osud s hlediska čisté mezinárod

ní demokracie. Anglie má o nás proto tak
»živý« a zároveň »nestranný« zájem, poněvadž
nyní tu ve hře jsou její dvojí mocenské
zájmy a nikoliv jenom proto, že tu jde o naše
demokratické právo na státní svrchovanost
a svobodu!
Nerozhodují-li však v mezinárodním boji
jenom ideologie a mravní řád, nýbrž přede
vším konkrétní mocenské zájmy každého jed
notlivého státu, neznamená to ještě, že by
ideologie a celkový duchovní ráz kteréhokoliv
státu, který usiluje o hegemonii, neměly zá
kladní životní význam pro každý dotčený stát,
kdyby pak po boji taková hegemonie skutečně
nastala. A na to je třeba také myslet a velmi
pozorně myslet vždy včas — již uprostřed
bojů a ještě lépe před bojem, když se jedná
o spojenectví, protože ne každá sféra vlivu
a ne každé eventuální poddanství jsou
stejně záhubné ...
Rozdíl mezi rázem některých případných
hegemonií a tedy také rozdíl mezi jejich ne
bezpečností a záhubností pro státy podmaněné
je možno vyjádřit takřka matematicky.
Nynější německá rozpínavost přesně souvi
sí s nynější německou ideologií, a nynější ně
mecká ideologie jest jenom věrným výrazem
tradiční germánské psychologie. Německý na
cismus je jenom typické, pradávné němectví,
které si z italského fašismu vypůjčilo pouze
výhodnou masku. Nuže, připomeneme-li si
osud polabských Slovanů a známe-li dobře
podstatu německého novopohanství — je nám
jasno, že německá nadvláda by pro nás mohla
znamenat nejenom záhubu duchovní, ale i vů
bec ztrátu národní existence.
Naproti tomu kdybychom byli v podobné
situaci na příklad vzhledem k Itálii a kdyby
chom i připustili, že také tehdy by naše ná
rodní existence mohla býti ohrožena (příklady
z římských dějin to vyvracejí), přece jen v kaž
dém případě latinská kultura se svým tradič
ním ethosem a se svým kladným poměrem ke
katolictví — je něco naprosto jiného a nám
daleko bližšího nežli germánské divošství.
U sovětského Ruska je tomu zase jinak.
Právě ve smyslu své komunistické ideologie
Rusko by patrně nijak nemělo zájmu na tom,
aby z Čechů se stali Rusové. Chtělo by spíš,
aby všichni Čechoslováci se stali marxisty. Po
hanství bolševické a pohanství nacistické jsou
ovšem v podstatě úplně totéž. Jednou je to

bolševismus třídní a po druhé rasový. Ne
mohlo býti pro Německo výstižnějšího znaku,
nežli je jeho zlomený kříž! Řekl jednou Mau
rice Muret, že Německo chce uzdraviti Evropu
z bolševického moru, aby jí dalo zahynout na
německou choleru. Skoro. Přesto však veliký
rozdíl je v tom, že hitlerismus je věrným vý
razem trvalé germánské psychologie, která
v dohledné době asi sotva se podstatně změní.
V ruských duších však naproti tomu bolševis
mus našel spíše jen v určitou dobu příhodnou
půdu, která však, jak již je patrno, tuto svou
disposici znenáhla zase ztrácí.
A tak i z této čistě teoretické úvahy je mož
no vidět, který z uvedených imperialismů
je pro nás nejnebezpečnější: poddanství ve
středoevropském »common-wealth«, jemuž by
vládl Berlín, by pro nás mohlo znamenat ne
jenom ztrátu státní svrchovanosti a svobody,
ale i zánik veškeré naší národní budoucnosti.
V nebezpečenství života pak se zpravidla ze
dvou zel volí zlo menší, aby se uhájilo aspoň
minimum možnosti dalšího zdraví a života.
Neboť nejprv je národu třeba žít a být svo
boden, aby mohl po svém myslit a jednat.
A kdyby tedy osudný evropský vývoj, na němž
i mladá ČSR horlivě spolupracovala, náhle nás
přivedl až na okraj propasti, kde každý další
krok by již určitě znamenal zkázu — je samo
zřejmé, že rázně se chopíme každé ruky, která
by s pomocí neváhala, a to i té, o níž víme, že
bychom potom možná se musili všemi silami
svého ducha znova zas hrdinně bránit, aby nás
její pěst příliš a navždy nesevřela. Obává-li se
v Evropě někdo »nespokojenosti« německé,
měl by poněkud více mysliti také na možné
následky oprávněného hněvu a zoufalé nespo
kojenosti československé. Neboť kdyby nastala
chvíle, že nám půjde již i o holou státní exis
tenci a svobodu, přestal by jistě i náš pověstný
»klid« býti klidem, na němž je možno dříví
štípat!
Logika Prozřetelnosti bývá paradoxní, ale
je vždy ostře účelná. Je to i v nerovných ces
tách k naší nynější národní sjednocenosti
bezpečně vidět: Teprve hitlerismus má nepří
mou zásluhu o to, že v našem národě vznikl
jednotný názor na Německo. A váhavost
Anglie, kterou jasná určitost Ruska spíš ještě
zvětšuje, nežli odstraňuje — přispívá zase k to
mu, že u nás také rozpory v smýšlení o spo
jenectví našeho státu se Sověty se podstatně
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zmenšily. Za celých dvacet let u nás nebylo
v ničem tak pronikavého a přirozeného sblí
žení všech vrstev národa, jako je teď, když jde
o naši národní budoucnost. Řekl bych, že je
to zase první veliká chvíle našeho národa od
roku 1918. Národ se vrátil od stran k sobě.
Rázný a uvědomělý patriotismus, kterým
od 21. května na mezinárodním fóru se ke slo
vu přihlašuje všechen náš lid, má při svém
monumentálním klidu a při své vnitřní so
pečné odhodlanosti — hluboké základy jak
ve svém dějinném sebevědomí, tak ve své
tvůrčí síle a nevyčerpanosti. Není a nebylo
toho málo, co jsme již dali světu a svět jen
získá, jestliže budeme dál na svém místě silni
a svobodni. Velikost našeho národa je právě
v našem zdravém duchovním založení a ne
zdolné lidskosti. Jsme a budeme trvalou

pevností proti tisíciletým evropským běsům
— i jako tvrdá země, i jako zdravá lidská duše.
Svět, který dosud nevěděl, co je to Česko
slovensko, naučil se je poznávat. A my jsme
poznali svět. Vidíme, jaký opravdu je. Naučili
jsme se dívat na svět i na sebe přímo a realis
ticky. Bez brýlí legend a zvetšelých ideologií.
Nežijeme a nechceme žít již v dusném vzduchu
zabedněného obročnictví, kde každý se držel
své židle a ničím se nedalo hnout. Toto ná
rodní předsevzetí a jednotná odhodlanost brá
nit si svobodu všemi prostředky, bude-li třeba,
aby náš národ vždy mohl býti čestný a svůj —
je největší štěstí a největší zisk v našem ny
nějším národním pokoření.
Chceme zajisté mír, yes. Vroucně si pře
jeme míru a tvůrčího pokoje — ale ne za
každou cenu. Mír za cenu naší národní bu
doucnosti, mír za cenu cti a svobody — n ě t!

Ladislav Švejcar:

TOTALITA
Toto často slýchané slovo, které bychom
mohli velmi dobře považovati za velmi mno
hoznačné, má v ústech některých lidí a národů
velmi jednoznačný pojem. Kdybychom je chtě
li co nejpřesněji definovati, řekli bychom, že
je to ideová jednota mnoha lidí, pokud možno
celého národa, směřující k jednotě státní a
mocenské.
Pokus tohoto druhu jest nevím kolikátým
od počátku dějin. Je to snaha o uniformitu ce
lého bytí člověka, kterou kdysi representovala
vůle a zvůle tyranova a dnes fanatismus davů.
Byl zde pokus o takovou mocenskou unifor
mitu nad jiné významný a mocný, posvěcený
nejpokornějším odevzdáním se Bohu, pokus
o uniformitu, která směřovala za hranice ve
zdejšího bytí a měla jediný vznešený účel:
připraviti lidi pro život věčný. Tento pokus
se zdařil z valné části a vytvořil hodnoty do
sud žádnou ideou nepřekonané. Bylo to Křes
ťanství.
Podívejme se na zdar jeho ve snaze, vytvořiti nejen systém náboženský, jedině spasitel
ný, ale také jednotný útvar státní, mocenskou
totalitu, která by obklopovala a v sebe pojí
mala celý známý svět.
Byl to Karel Veliký, který se pokusil o ta
kovou světovou říši. Nebylo kromě něho mu

136

že, který by byl za svého života docílil více
než on sám. Polobarbar, neznalý písma, sotva
bez pomoci svých duševních rádců cele ovlá
dající katechismus, vytvořil říši, kterou v křes
ťanské éře dějepisné nepodařilo se nikomu
vytvořiti. Říši podivuhodně skloubenou ve
feudálních kloubech, rozkládajících se zázrač
ně po Evropě bez komunikací, jakousi zají
mavou anarchii s mnoha vládci, spojenou
individuální svobodou jedinců, kterou my
lidé zákony svázaní prostě nejsme s to pochopiti. Říši, v níž postačilo vyznávati Krista, aby
člověk byl jinak generálně svoboden.
Bylo nutno ohroziti dokonce trochu svobo
du Náměstka Petrova, který lekal se trochu
tohoto království Božího na zemi, příliš reál
ného na to, aby to nevzbuzovalo obav.
Nebylo mnoho nutné pokory ani v samém
zakladateli. Jen velmi krátce považoval se za
služebníka: nepochopil onoho poučného ges
ta, s nímž Syn Boží odmítl meč Petrův, tasený
k jeho obraně. Sám usurpátor cizí moci mohl
skoro viděti jednotu své kolosální říše v tros
kách očima mroucího. Jeho omyl přesídlil na
východ do říše obývané Němci. Byl to první
pokus o totalitu, vykonaný rukou germán
skou. Totalitu, která byla daleko od ideálu,
který měl na mysli sám Karel. Byl to veliký

pokus o zapřažení Božské myšlenky do káry
vlastní ctižádosti a do káry rasové a plemenné
povýšenosti. Pokus, který vedl do Kanosy
hrdého Jindřicha, zaleknutého tím, že měl
přijití o své vlastní spasení. Mysl německá ne
byla zralá pro schisma, pro které císaře po
slušní biskupové němečtí, podobní jako vejce
vejci dnešním Hilgenreinerům a Innitzerům,
neměli dost odvahy, i když jim nelze upříti
chuť k odvržení aspoň papismu.
Byly to germánské ruce a germánská pýcha,
které znemožnily tuto myšlenku včas, kdy la
tina byla světovou řečí, kdy myšlenky lidí
byly řízeny a ovládány touhou po spasení a
vykoupení a kdy bylo zločinem zdůrazňovati
přednostní právo jedné rasy, aby jen ona dala
císaře katolickým státům Evropy. Toto obtíž
né protektorství zvrhuje se v grimasu skoro
komickou: císař všeho křesťanstva musí se
báti svého tažení pro korunu do Říma a jeho
průvodní voje musí zůstati před branami Věč
ného města. Neboť sama vlast papežova stala
se jevištěm bojů mezi přívrženci papeže a
císaře.
A tak jediné, co mohla dáti tato božská
myšlenka Evropě a světu, dala státní ideu sta
vovského státu s přesnou hierarchií jednotli
vých stavů. Nevytvořila jednotného státu křes
ťanského a nemohla ji vytvořiti: neboť křesťan
věří ve svobodnou vůli a individualitu. Uni
versalita a totalita je myšlena jen ve sféře du
chů, jsouc obrazem totality spasených, zabsolutnělých individuí.
Reformace německá, druhý pokus o náhrad
ní totalitu, jest německým odporem proti
církvi, která nepřijala německého diktátu, nechtíc sloužiti myšlence německé rozpínavosti.
Proti vytrženému idealismu valdenských, ne
spokojených a poplašených boji, které musila
vésti Církev a proti ideálním, sociálním a ná
rodnostním pohnutkám, které nese v sobě
husitská reformace česká, má německá refor
mace jedině tento hamižný účel. Toto nábo
ženství nebylo nakonec totalitním. Bylo to
německé náboženství a není náhodou, že toto
náboženství germanisovalo. Tak jako hákový
kříž možno přijmouti jen Němci, tak také
v počátcích vedlo přistoupení k luteránství do
nebezpečí odnárodnění.
Je zajímavo, jak luteránská historie dovede
býti i pod nátěrem nestrannosti shovívavá

k přehmatům luteránským za války třicetileté.
Schiller, jehož duševní čistotě lze těžko co
vytýkati ve svých historických spisech »Ge
schichte des dreissigjährigen Kriegs«, dovede
při všem chválení státnického ducha knížat
katolických utrhnouti s jejich vavřínu mnohý
lupen chytrou poznámkou o jejich lstivosti a
věrolomnosti. Zato i velmi sytí darebáci mají
v něm obránce, který dovede nezapírané jejich
chyby básnicky omluviti. Nelze necitovati do
slovně a bez překladu jeho úsudek o takové
stvůře, jakou byl Kristian, katolický biskup
a administrátor halberstadtský: »Herzog Kri
stian von Braunschweig, Administrator von
Halberstadt, glaubte dem Grafen von Mans
feld das Geheimnis abgelernt zu haben, eine
Armee von zwanzigtausend Mann ohne Geld
auf den Beinen zu erhalten. Von jugendlichem
Übermuthe getrieben und voll Begierde, sich
auf Kosten der katholischen Geistlichkeit, die
er ritterlich (!?) hasste, einen Namen zu ma
chen und Beute zu erwerben, versammelte in
Niedersachsen ein beträchtliches Heer, wel
chen die Vertheidigung Friedrichs und der
deutschen Freiheit Namen leihen musste.
Gottes Freund und der Pfaffen Feind, war der
Wahlspruch, den er auf seinen Münzen von
eingeschmolzenem Kirchensilber führte, und
dem er durch seine Thaten keine Schande
machte.«
V německých chrestomatiích pro kvintu
středních škol měla by státi tato věta jako
školní příklad eufemismu, vlastně sufemismů
nahromaděných na jednom místě s uměleckou
péčí drobnopisce, kterému jde o to, aby na
psal na korespondenční lístek všech pět knih
Mojžíšových. Není úchvatněji krásnější lži
tak vysoce umělecké, jakou je celá tato histo
rie. Neboť v pokuse, vylíčiti zápas o němec
kou totalitu barvami nejrůžovějšími, byli vši
chni historikové němečtí hors concours.
Člověk musí se skutečně ptáti, zda vůbec
jsou Němci schopni vylíčiti jakoukoliv pravdu
historickou, ano, nutno se ptáti, zda je jim
možno vylíčiti neskreslenou pravdu věd exakt
ních, máme-li na mysli Ernsta Haeckela, veli
kého muftiho darwinismu.
Jen liberalismus, druhá fráze německého
pokusu o totalitu, mohl dokázati, aby bylo při
praveno sjednocení zemí říše německé. Nikdo
nedovedl lépe využiti myšlenkových proudů
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současných k národnímu prospěchu. Osvícen
ství a osvícenský absolutismus pomohl Fridri
chovi, aby vytvořil Prusko. Důsledky fran
couzské revoluce a obrana proti Napoleonovi
německou jednotu. Liberalismus německou
Říši jednotnou ve feudálním rámci. II. a III.
internacionála pomohla ukázati Německo hlu
boko ponížené a proletářské, hastroše tak
věrohodně nastrčeného na pole poraženého
Německa, že všichni státničtí hejlové celého
světa dostali z něho větší strach než ze vzdá
leného Ruska. Všechny tyto proměny tohoto
prolhaného Prótea jsou mistrovským dílem
maskování jednoho a téhož Vojáka, nebezpeč
ného celému světu, ale nejkomičtější je, že
všem těmto maskám věřil svět jako skuteč
nému obličeji.
Tomu, jenž užil všeho, zbyl nakonec na
cionalismus jako jediná totalita. Nacionalis
mus nadobro a konečně soběstačný, naciona
lismus jako náboženství, nacionalismus jako
kvintesence národního bytí, absolutistický na
cionalismus, který nelze jen vyznávati ústy,
ale i žaludkem, plícemi, ledvinami a pohlavní
mi orgány. Nacionalismus, který absorbuje
duši i tělo, který si troufá zakázati samo spa
sení člověka, touhu, společnou všem lidem
kromě ras nejnižších a projevující se ve všech
kultech. Ať je to pravda nebo ne, věřilo se
koncem války, že jsou mrtvoly německých vo
jínů zpracovávány na nitroglycerin. Jaká vzne
šená myšlenka: dáti svůj uhlovodík vlasti, zabíjeti ještě po vlastní smrti. To je vlastní spa
sení německého člověka.
Kdo poslouchá toporné lži německého roz
hlasu a čte o našich vlastních Němcích, kteří si
prostě dovedou od A do Z vymysliti incident
který je potkal, musí se ptáti, zda tento národ
je vůbec schopen slyšeti a říci pravdu. Zda bu
dou jednou meze, za kterými nalezne německý
národ ne již obličeje rozpačité, ale vysloveně
rozhořčené, zda přijde chvíle, kdy uvidí jen
záda světa k sobě pevně otočená.
Zdá se, že doba tato není tak blízkou. Vše
chna znamení na politickém nebi od Francova
odmítnutí anglických požadavků až po armá
du generála Arnima v Kladsku, ochotnou vyvolati »incident« po vzoru D’Annunziově,
ukazují pravou tvářnost nynějšího osudu
Evropy.
Totalita piklhaubny, nejduchaprázdnější to-
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talita jest když ne uznávána, tedy trpěna.
V tomto žárném ohnisku tají všechny ideje:
liberalismus jako bělásek s posledními vajíčky
v hubeném zadečku třepetá se nad zelím hos
podářské a ideové krise. Demokracie volí pronášeti velmi rozmáchlé poučky. Obě interna
cionály bručí prsním vrčením velmi slabým,
které si nechávají otevřeny jisté výhody, kte
rých lze dosíci v koncentračním táboře. Právo,
jediná náhrada náboženství, která činila snesi
telným pozemský život, je u psa: neboť po
vrazích se pojmenovávají náměstí a soudcové
vrahů půjdou do kriminálů.
Svět, který se spustil jediného vodítka Kris
tova, je při vší své zdrcující převaze nad Ně
meckem dokonale na hromadě. Nejsou dáv
nými doby, kdy jsme se domnívali, že pravým
zrcadlem hrbatosti světa bude bolševictví.
V tomto ostrém protikladu nemohl přirozeně
liberalismus poznati svou křivou hubu. Je to
nyní nacismus, vlastní panchart liberalismu,
který jde pohltit třesoucího se otce.

Proti tomuto hrůznému strašidlu stojíme
sami, protagonisté zápasu, kterému se Evropa
již asi neuhne. Jediní ve světě, kteří jsme proti
němu položili ruku na jilec meče. Bylo to
v úřadě Boží, aby tak učinil národ, který první
zradil Pravdu v Evropě a který po prvé svým
přičiněním vrhl Evropu do hrůzy války tota
litní. Který se svým presidentem-filosofem
první zdvihl vrchol laické morálky, huma
nismus jako možný řád poválečného světa. Je
dnes více než jisto, že byl tento ideál vztýčen
docela marně. Zdá se, že ve svých ústupcích
národnostních vymstí se nám tato morálka
ještě tím, že budeme musit ochutnati důsledky
tolstojovského neodpírání zlu, a naučiti se
kázni sebezapírání, nad níž nebyla horší kázeň
naší nejhlubší poroby. Je možná v úřadě Boží,
abychom touto kázní zocelili jinou kázeň: ká
zeň sebeodříkání a kázeň obětování i pro do
bu, kdy by v našich rukou musil blýsknout
tasený meč. Byl to David, který učinil konec
pýše Goliášově. Uprostřed národů Evropy,
kteří ani na chvíli nepozbyly samostatnosti —
stojí národ, který se nebojí smrti, protože byl
již jednou vzkříšen z mrtvých za svoji pokoru,
s níž přijal s křížem poroby i Kříž vykoupení.
Národ, který se den ode dne hlásí víc a více
ke Kříži Kristovu, a který první ustal v protikonfesionelním boji poválečném.

Je-li to v Úřadě, stane se tak bez krve a jen
pro odvahu ke statečnosti a věříme v tuto Mi
lost, abychom nehřešili zoufáním. Je-li však
míra hříchů dovršena, pak i my i Evropa dá

daň krve za dar svobody. Ani to, ani ono se
nestane bez nás. Chovejme se proto jako ti,
kteří stojí před upjatým okem Božím.

Růžena Vacková:
Český voják
K výstavě „Náš voják v umění XIX. a XX. století”.

Je pochopitelné, že v dnešní době výstava
»Náš voják v umění XIX. a XX. věku« pro
bouzí všelijaká jiná přemýšlení, ryze aktuální,
a že jsme k sujetu poutáni právě s předmět
ného hlediště úporněji než k formální úrovni
výstavy a vystavených děl. Při tom však mu
síme říci, že byla-li kdy tematická výstava sku
tečně koncipována se zřetelem na kvalitu,
pak je to výstava tato. Tam, kde by bylo na
snadě vpojiti do výstavy Našeho vojáka i ně
jaké kresebné kronikářské záznamy a vzpo
mínkové malby, jak je jich již v legionářských
sbírkách dost a dost, tam právě vyhnuli se po
řadatelé výstavy přemíře materiálu i pouhé
tematice a uspořádali výstavu skutečně
z myšlenky našeho vojáka a našeho vojenství.
Komponovali celou výstavu v míře a duchu
klasiků této myšlenky: na Alšovi a Mánesovi,
a tím měli dánu praktickou normu i pro umě
ní pozdější.
Pochopitelně, že nejsou všecka díla výměry
Manesa a Alše a jsou zde i věci pouze zajíma
vé, ale nikdy ne věci zajímavé pouze tema
ticky, nýbrž i výtvarně. Taková amatérská
Fragnerova Přehlídka vojska výtvarně zaujímá
komposicí prostorovou. Nuže, tento zřetel
kvality kvalifikuje již celou výstavu a jistě si
mnozí povšimli s námi, že při zahájení byli to
právě zástupcové branné moci, kteří zdůraz
ňovali zřetel — hodnoty.
Co značí tato prostá skutečnost, která je
ještě k tomu podepřena dvojmottem výstavy:
mottem hrdinské obrany a mottem velkých
i posledních věcí prostého vojáka? Nic méně,
než: že kdežto civilní a politická správa našich
věcí neuměla zlomit spojitosti s rakouskou
představou autority a techniky vládnutí, že to
byli právě vojáci, kteří bezpečně vyposlechli
hlas národa a národní tradice z vojenského
tématu, a navíc — řídili se jím a míní řídit se
jím. Zde cítíme mezník dob a mezník cítění
skutečně z věcí a ne z katalogových a slovních

doprovodů. Zde nemáme co Činit s nějakou
technikou umluvení a omluvení, již stejně
jako německou propagandu naučil se lid
prohlížet, nýbrž s názornými argumenty ná
zorné myšlenky. Vzpomínám při tom letmo ci
zího jadrného výroku: »Zdá se, že po těch
dvacet let republiky skutečně dokonale fun
govala jenom armáda a Baťa.« Je to nepo
chybné; a navíc: armáda také myslela, a to
v realitách základních a nikoliv v dogmatic
kých nominaliích civilů, při kterémžto postupu
myšlení myslí se ve figuře »přání otec myšlen
ky«.
Vojáci mysleli. A jak mysleli, můžeme de
dukovat již z onoho názorného uspořádání
látky. Ovšem, že byla dána našimi umělci
a českou výtvarnou tradicí. Avšak oni ji vy
četli a nesnažili se ji zfalšovat, nebo pozměnit,
nebo naznačit nějakou personální tendenci: je
to výstava našeho vojáka, prostého vojáka,
kterým zůstává právě i velký generál. Jsou-li tu
jaké portréty a portréty lidí s řády a hodnost
mi, jsou to portréty padlých hrdinů, kteří
prostě jako vojáci splňovali svou vojenskou
povinnost. O »poli cti a slávy« není tu slyšet
z viděných obrazů ničeho. Ani stopa junkerského a oficírského žvanění o cti. A proto je
tu čest sama. Proto je tu mnoho hrdinství.
Je z toho hořko, kolik se vnucuje lidí ke
jmenovitému uctívání z »civilů« a kolik je
anonymního hrdinství tady. I nové vel
ké cykly sochařské navazující na historii od
boje jsou myšleny jako monumentální záznam
(nikoli oslava) povinnosti prostých vojáků
k vlasti. Ale nač dlouho mluvit: spočtěme si,
kolik vojáků má pomníky a kolik je jich na
stavěno od převratu civilních.
Vojáci raději mysleli, a ne na oslavy, a pra
covali, aby pak zachránili víru a čest státu je
denadvacátého května. To je historické datum
národně vojenské; pospíšili jsme si ovšem
ubrat mu na vážnosti politicky. Ale to nevadí,
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záruky tu jsou. O nich se dovídáme právě na
výstave.
Protože vojáci mysleli a vědí, že osud všech
záleží na takových strýcích Tomáších, které si
v hulánských a dragounských uniformách
zobrazoval Mikoláš Aleš. Ten Alšův strýček
ŠvaliŠér, to je prototyp výtvarného klasického
typu našeho vojáka. Český, důvěrný voják,
hrdinský i smutný, svůj i v cizím vojště. Voják,
který zůstává vojákem v principu a sám o so
bě, vyňatý ze všech souvislostí s vojenským
cizím stádem, jak se tak prohání českou pla
ninou nebo stojí s koněm na české lučině. Je
to významný rys poměru k vrchnosti: Český
voják byl Český voják, i když byla vrchnost
cizí. Český voják je český voják, který slouží
bez ohledu na vrchnost. V tom je český voják
představitelem každého prostého civila, který
chce sloužit vlasti bez ohledu na vrchnost.
Krásné je tedy motto: alšovský prostý voják,
který dobyl svobodu a pracuje i myslí za svo
bodu. Prostý vojín — prostý generál.
A pak je na výstavě i druhé motto: motto
hrdinské obrany. Je tradičně a závazně i pro
pozdější a popřevratovou dobu dáno kartony
Alšovými a Mánesovými ilustracemi k ruko
pisům. Nikde není oslavována válka výbojná:
vždy válka obranná a válka za právo a svo
bodu. Zde je teprve vidět, jak hluboce vkoře
něná je tato myšlenka v povaze českého lidu.
O tom není třeba, ba nemůže se ani mluvit.
Je to dané.
Ale jiná věc napadá v dnešních souvislo
stech: je přirozené, že náš přirozený nepřítel
je klasicky vždycky týž. Ve všech námětech
setkáváme se nakonec s odpůrčím elementem
německým, ať jako s označeným protivníkem,
ať již v boji s nějakou německou myšlenkou.
To je tedy přirozené.

Ale teprve dnes napadá jako symbolic
ká a nejen jako tehdejší, alšovská, dobově
podmíněná myšlenka, jiná věc: naprosto slo
vanské intonace tohoto klasického tématu.
Napadá totiž, že jenom rozumově a pro roz
umové vzdělání byl nám západ blízký, citová
řeč byla namířena k východu. Jako pro dějin
ný závazek k východu naučili jsme se nejlepší
evropské lekci, lekci latinské, aby touto řečí
byla obohacena naše řeč a rozmnožena bohat
ství ducha a předáno dále, skutečným bratřím.
NáŠ voják, náš hrdina, manesovský i alšov
ský, a ba i pomníkový popřevratový je v oj á k slovanský. Je to představa spojitá
a nevývratná a vidíme ji teprve dnes tak jasně,
protože jsme zapomněli na dobové a slohové
výklady a cítíme ji plnou bytostí; dnes ji mů
žeme i rozumově z výtvarného umění doklá
dat. Rozumově ovšem a ne rozumářsky, pro
tože vidíme, kde jsou skutečné principy reál
ného uvažování; že jsou v základních praemissách bytí našeho národa a ne v diploma
tických výkladech »realistických« situací.
Dnešní realista je poučen, že musí své sou
dy stavět hlouběji, pod hlubšími zornými body
dějin, než je tak řečená reálná situace nějaké
dočasné anglické vlády nebo dočasných evrop
ských, více méně personálních konstelací. I to
muto vyššímu a reálnějšímu realismu učí vo
jenská myšlenka česká, kterou si každý vyčte
sám a nejdůkladněji na výstavě.
Pak ještě jeden maličký kontrast: proti Čes
ké myšlence vojenské stojí ve Fillových kari
katurách jiná vojenská myšlenka, zachycená
ze světové války. Je to karikatura, ale obsah
vyčerpává. A z tohoto kontrastu vyčteme jed
no: ta naše i ta odpůrci je neměnná. Ale ta
naše jde důsledně s krokem dějin. Ta druhá
je karikaturou podle minulosti.

Émile de Nolva:

AVGLIE A FRANCIE
Francie, obklíčená aktivními a ctižádostivý
mi velmocemi, byla vždy vystavena vpádům,
koalicím států, které toužily po její krásné
půdě, po jejím mírném podnebí, a následkem
toho byla vždy vystavena dlouhým válkám,
jež velmi často způsobovaly vnitřní spory. Tak
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Francie v průběhu století se jeví jako neustále
obležená pevnost. Brzy nebezpečí přichází ze
severu, brzy z jihu, brzy z moře, brzy z hor. Ať
již jde o samu Anglii, či Německo, Itálii, Špa
nělsko — její hranice byly velmi často překro
čeny nebo ohroženy. Ale její energie, nevyČer

patelná od staletí, ji vždy zachránila. Sto let
války s úplným obsazením země a s velkým
vnitřním rozdělením na dvě strany nezdolalo
její odpor: nakonec se osvobodila. Jednotnost
území a jednotnost dusí konaly po staletí tyto
zázraky.
Anglie, rozdělená, abychom tak řekli, po
celé planetě, je zázrakem stability v roztříště
nosti: ovládá moře a takto ovládá obchod,
výživu a kolektivní život lidstva. Je a byla
všude zázračným obchodním jednatelem a zá
zračným nositelem civilisace; podrobila si ná
rody bez počtu, ale ponechala jim úplné uží
vání jejich jazyka, jejich zvyků a jejich mravů.
V anglickém cítění existuje stále ještě určitý
prvek, který je od cizinců málo známý, ale
s nímž nutno stále počítati: je to určitý druh
stálého náboženského citu. Říká se, že Angli
čan je vychováván mezi Shakespearem a biblí.
V každém případě však bible je stále přítom
ná v jeho mysli; nemá zapotřebí, aby, chce-li
se rozhodnouti, hledal prstem nějaké náhod
né místo v bibli: kniha se otevře sama v jeho
paměti na stránce, kterou potřebuje zeptati se
o radu. Jedná se na příklad o spor, který hro
zí, že bude trvati věčně? Svatá kniha praví
o Jakubovi, který, jak známo, byl ve sporu
s Esauem: »Neuvažoval dlouho o tom, že sám
byl nevinný a že vina byla na Esauovi. Vyma
zal ze svého srdce všechny tyto špatné city.
Spojil mírnost se silou; uprostřed zbraní a vo
jáků zachovával ducha míru ... a ukázal, že
vše ustoupí zbožnosti a viděl, že Bůh obměkčí
nejzatvrzelejší srdce.«
Mír je tedy vždy prvním východiskem, kte
ré musíme hledati, i uprostřed násilí, a je do
kázáno, že tento smířlivý duch je často nejob
ratnější nejplodnější diplomacií.
Od dávných dob, kdy Anglie dobyla svého
dvojího vítězství nad Španělskem a nad Ho
landskem, až do doby návštěvy Eduarda VII.
ve Francii, Anglie byla vždy v tom zvláštním
postavení, že se mohla dívat na válku jako na
vnější událost, z níž nehrozilo nebezpečí žád
nému Angličanu, leč když se mu. dobrovolně
vystavil. Úhrnem řečeno, anglický národ měl
v těchto krvavých bojích v sázce jen své zá
jmy, někdy své ambice, ale nikdy svou existen
ci, bezpečnost svých krbů. Byla daleko od bit
vy. Jenom v tom spočívala jeho skvělá isolace.
Dnes je známo, jak se to vše změnilo. Oby

vatelstvo Londýna je právě tak jako obyvatel
stvo každého evropského města vystaveno
každému velkému nebezpečí v Evropě. Kanál
lamanŠský netvoří již nepřekročitelnou hrad
bu. Hranice britské bezpečnosti je nyní na
Rýně. A pro obranu této řeky nutno nasaditi
celý národ, jeho muže a jeho bohatství.
Tak úmyslem Prozřetelnosti, Boha, osudy
obou těchto velkých říší jsou nyní na sebe vá
zány v této nej úzkostlivější fázi jejich dějin.
Obě říše získaly si ve světě takové místo, že
již nemohou pomýšleti na to, aby si je zvěbšily, leda by byly Šílenými. Obě se musí obávati plenění a vraždění na jejich vlastním úze
mí; obě dosáhly již toho stupně civilisace, kdy
národ si oškliví absolutně ozbrojené násilí, a
toho stupně demokracie, kdy je při nejmenŠím
nesnadné pro vládu vnutiti národu válku proti
jeho vůli. Politicky, hospodářsky, morálně,
Anglie a Francie mají veškerý zájem na míru.
Trosky, utrpení, ztráty na životech, jež s sebou
přináší velký konflikt, nemohly by jim přinésti
náhradu žádného druhu, ani dokonce ilusi, že
takováto náhrada by mohla existovati.
Jak by za těchto podmínek oba státy nespo
jily nakonec všechno své úsilí, aby se společ
nou prací vyhnuly nej vyšší katastrofě?
A přes tolik zklamání se můžeme domnívati, že tentokráte se do toho dají lépe než
v roce 1914, a energičtěji než v posledních
letech.
*
Každý národ musel vyvinouti dlouhé úsilí,
než se ochránil před vnitřními rozbroji. A mír
mezi národy nebude jistě stálý, přirozený, aby
chom tak řekli, leč až velká lidská společnost
dosáhne v celku takového stupně organisace
a pevnosti, jenž je analogický stupni organi
sace a kohese, který dnes nacházíme u nejpo
kročilejších národů.
Ale můžeme se dnes alespoň snažit o to,
abychom zabránili válce a abychom rozřešili
bez násilí velké spory, kterým se nelze vyhnouti.
Není třeba zde opakovat, že je to možné,
jen když s potřebnou energií budeme státi na
podstatných principech práva.
Z toho vyplývají dvě věci, a nezapomínej
me, že obě tyto věci jsou stejně nutné: první
je ta, abychom vyhověli oprávněným stížnos
tem, druhá, abychom zabránili každému útoku
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násilnických velmocí proti právům druhého.
Podle logického poradí přijde nejdříve vyho
vění stížnostem. A Evropa dnes krůtě pyká za
to, že toho včas nedbala. Ale v dnešní krisi,
kdy válka již zuří na tolika bodech zeměkoule,
druhá nutnost se stala naléhavější. Jak bychom
mohli rozeznati právo za hluku zbraní? A jak
uciniti spravedlnost těm, kteří pášou nespra
vedlnost, napadajíce svého souseda?
Obě velké západoevropské říše již ohlásily,
že na sebe berou tuto povinnost: »udržeti mír
v úctě k mezinárodnímu právu«. Ale ve světě
jsou jiné státy velkého významu, které mají na
míru právě tak absolutní zájem jako Anglie
a Francie, a ty budou konec konců podporovati ty státy, které se budou snažit s patřičnou
energií zabránit válce.
Co budou dělat malé evropské státy, pro
něž obnovení pravého mezinárodního řádu je
ještě životnější nutností? Budou pomáhati na
kolektivním díle? Nebo budou jen jeho ustra
šenými diváky, očekávajíce jen od úsilí druhé
ho rozřešení strašného problému, na němž zár
visí jejich existence?
Je pravda, že mohou doufati, že pacifistický
řád bude obnoven i bez nich. Ale důsledky
jejich odmítnutí spolupráce byly by přesto ob
zvláště vážné. S jejich pomocí svět zítřka mů
že se státi společností národů skutečně svo
bodných a rovných ve svých právech. Ale mír,
za nějž by tyto malé národy musely děkovati
jen obětem druhých národů, by jim jistě nedá
val stejné záruky.
Co se Československa týče, je známo, že
jeho rozhodnutí je neotřesitelné. Má armádu,
výbornou armádu, opatřenou materiálem
prvního řádu, a oživenou velmi bojovným du
chem. Dějiny později řeknou, že český David
se první odvážil říci ne! před německým Go
liášem, a také řeknou, jaké byly blízké či vzdá
lené důsledky tohoto odmítnutí.

Konec konců je lepší zemřít se zbraní v ru
kou, než žiti hlavu skloněnou pod stálou
hrozbou nenáviděné státní policie.

Můžeme se ptáti, co bude dělat Polsko. Pol
sko se nám jeví jako krásná dívka, o kterou
se snaží dva muži dosti podezřelého zevnějš
ku: jeden má v ruce německý kyj a druhý rus
kou knutu. Přijme Šáteček, který jí nabízí Ně
mec v podobě těšínského území? Není pra
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vým zájmem Polska, aby zabránilo teritoriál
ním změnám?
A věříte, že italský národ je necitelný vůči
rakouskému naučení, přes osu, anebo možná
právě k vůli ose, která přechází přes Brenner
a vypadá jako kabel, kterým Berlín diktuje
Římu svou vůli?
Konečně se také hýbají Spojené státy. Znám
firmu, která objednávala zboží ze střední
Evropy za statisíce dolarů. Zrušila všechny ob
jednávky u rakouského průmyslu, když tento
průmysl se stal německým, a právě tak učinila
u sudetoněmeckých průmyslníků. Ale Ameri
čan není jen obchodníkem: dokázal nám, že
je také i člověkem, který má ideály.
Avšak Spojené státy zaujímají dnes ve světě
situaci, analogickou situaci, kterou měla v ro
ce 1914 Velká Britanie. Bylo by se tentokráte
zabránilo válce, kdyby londýnská vláda byla
ohlásila na konci Července své úmysly, místo
aby Čekala na vypuknutí nenapravitelného
konfliktu. Méně je známo, že dopis velkého
Theodora Roosevelta Vilému II. potlačil v zá
rodku válečnou horlivost Německa v roce
1905, po ruské porážce před Port Arthurem.
V této době Francie isolovaná a nesvorná
uvnitř země právě byla ponížena tím, že mu
sela propustiti ministra Delcassé, kterého Ně
mecko nenávidělo, právě tak jako Itálie nená
viděla Edena. President Theodore Roosevelt
píše Vilému II.:
»Válka proti Francii by byla zločinem na
lidstvu«; navrhoval konferenci: byla to konfe
rence v Algesiras.
Dnes osobní dopisy mezi hlavami států
ustoupily, jak se zdá, mikrofonu: jistě jednoho
dne uslyšíme hlas presidenta Franklina Roose
velta. Jsme přesvědčeni, že tento bude právě
tak energický, právě tak přesvědčivý, právě
tak šťastný, jako byl jeho slavný bratranec.
A Rusko?
Slyšíme ve Francii lidi se ptát, zda v případě
útoku proti Praze by Rusko přišlo na pomoc.
Musím říci, že v Československu se otázka ne
klade. Všichni jsou přesvědčeni, že Rusko by
poskytlo svou nejaktivnější podporu. Tento
kráte by se pro ně nejednalo o to, aby Šlo za
svými politickými cíly, ale aby poslechlo své
ho nejhlubšího instinktu a zároveň své tradič
ní politiky, své historické úlohy. Kdyby váha
lo, zradilo by věc Slovanstva. Balkánské státy

by v to nevěřily. Co se toho týče, v jakém
stavu je ruská armáda, myslím, že v Praze ne
jsou o tom hůře informováni než v Paříži.
Nyní jsme u Jihoslovanů. Myslím, že přes
všecko »bratření« s Němci, by nakonec bylo
stejně málo Jugoslávců jako Poláků, kteří by

se bez zachvění dívali na rozdrcení svých slo
vanských bratří v ČSR, a všechny jiné vládní
kombinace ať bělehradské Či varšavské by se
neudržely ani okamžik u vlády v případě ne
bezpečí tohoto druhu.

Dr. Karel Hanuš:

KAM JDE MODERNÍ SVĚT
Není samotářského rozjímání, není hovoru
v rodině, v zaměstnání, ve společnosti, aby
se tam nevracela táž úzkostlivá otázka:
»Kam dojdeme za takových poměrů?«
Budoucnost není již projektem, ale stala se
problémem pro každého. »Jaký bude zítřek
pro mne, pro mé drahé, pro mou zemi, pro
Evropu, pro lidstvo?«
Tvrdím, že této otázce se nemůže vyhnouti
nikdo, když svět se řítí do dobrodružství bez
analogie v dějinách.
Co je tedy moderní svět? Nemylme se:
moderní svět není »něco«, je to »někdo«.
Proč? Zcela prostě proto, že moderní svět
na prvním místě jsme my, my živoucí bytosti,
svobodné bytosti, myslící bytosti. Což nejsme
jeho první a činnou podstatou, což nečerpá
z nás pohyb a život? Jestliže v přirovnání
k vesmíru člověk je kapka vody v oceánu,
»bídné nic ztopené v propasti«, kdo by se
odvážil vážně tvrdit, že není Deus ex machina
tohoto světa, který kdysi nazývali sublunární,
světa, který se nás celkem týká a jehož vývoj,
i fysický, je dnes považován za nerozlučně
spjatý s rozvojem a pokrokem života?
Odstraňme z tohoto světa v mysli Člověka,
co zbude za několik desítiletí? Zůstane jistě
Příroda, Země se svým rostlinstvem a živočišstvem, ale nic více, absolutně nic z toho slo
žitého souboru života a neustálých změn,
který svýma rukama ve službě svých inteli
gencí, svými potřebami, svými přáními a svými
zálibami naši předkové, naši otcové a my sami
jsme vytvořili ve všech částech.
Poněvadž člověk, člověk se svým vnitřním
tajemstvím, se svými požadavky, které ve
všech směrech přesahují hmotné a bezpro
střední, se svým neukončeným posláním,
s charakterem skupin, k nimž náleží (ať je to

zaměstnání, obec, třída, národ nebo rasa), se
svými zemřelými, které pokračuje, a se svými
syny, kteří pokračují jeho, poněvadž člověk,
pravím, je usazen ve středu světa jako jádro
v srdci plodu, moderní svět je živoucí, kon
krétní jednotkou.
Má všechny rysy živoucího tvora a musí
nutně vypůjčovati zákon své existence od spo
lečného zákona všech živoucích bytostí.
Který je však společný zákon všech živou
cích? Je to podstatně růst. Pamatujme si dobře
toto slovo, poněvadž bude opěrným bodem
našeho zkoumání.
»Jsem síla, která odchází,« říkal sám Hernani. »Jsem síla, která roste,« může říci život
ve svých nejvyšších formách.
Dívejte se na něho při práci. Nic statického
v něm. Jakmile mu hrozí nehybnost, odchází.
Proniká všude, jde, je tlačen, tlačí sám, a spě
chá k tajemnému dokončení, kterým je při
tahován. Jeho částečné nezdary jsou jen faleš
nými kroky na jeho tvrdošíjném stoupání.
— Omyl, volají stále někteří pesimisté. Ži
vot přešlapuje na místě, točí se v kruhu, pohy
buje se v uzavřeném okruhu, v kruzích,
v cyklech, střídajících se rytmech, které jsou
věčným znovuzačínáním; Móda, Dějiny, Lid
ské Vášně, Roční Doby jsou zde jako přitěžující svědkové.
— Pryč s tím! A poněvadž osvětlen svou
vírou, vím od koho vychází život a ke komu
kráčí, vidím za jeho zdánlivou rutinou stou
pající křivku jeho pochodu. Život je volání
po kvantitativně i kvalitativně vyšším, a mohu
ho nazvati beze strachu »silou, která roste«
a která ve svém pohybu růstu unáší s sebou
vše, čeho se dotkla svou kouzelnou hůlkou.
Ano, má cykly; je vázána na rytmus; na
kroky zepředu dozadu, na periodické skoky
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zezadu dopředu; ale přesto vcelku je skvělým
stoupáním, stoupáním ve spirále, chcete-li, ale
výstupem, který ničím nelze zastaviti, leč sa
tanským odmítnutím svobodné bytosti, jakou
jsme my.
Růsti, postupovati kupředu, směřovati
k plnosti, to je zákon života, to je zákon lid
stva, to je zákon světa od doby, kdy svět je
světem.
Životní elán tedy orientuje moderní svět
k lepšímu, rozumí se samo sebou, že za pod
mínky, že s tím bude souhlasiti.
— Logicky je to možné, řekne se mi, ale
nezapomeňte, že skutečnost kontroluje logiku.
Avšak odvážíte se tvrdit, že skutečnost zde
potvrzuje tento zákon růstu, který podle vás
řídí normální vývoj života?
Ano, tvrdím to, a přes četné mraky, které
zatemňují naše nebe, tvrdím, že ve svých tuž
bách usiluje moderní svět nepopiratelně
o lepší.
Oh! vím, že více než jeden čtenář slyše tuto
řeč, zvolá, že jsem nenapravitelný snílek:
— Zapomínáte tedy, řekne mi, na hospodář
skou krisi, na sociální krisi, na mravní krisi,
na zbolševisování světa, na žluté nebezpečí, na
nenasytitelný hlad III. říše, na plynovou vál
ku, na ukrutnosti, jejichž divadlem je zkrvácené Španělsko?
Ne, mám to vše dobře v mysli právě tak
a více než kdokoliv jiný a snažím se otvírati
oči hodně do široka. Ale shodněme se v tom,
že první podmínkou pro to, abychom zodpo
věděli správně na širokou otázku po tom, kam
kráčí svět, je vystoupit do výšky, aby příliš
úzký horizont nebránil našim zrakům. Avšak
vystupujíce do výšky, do výšky v čase, do výš
ky v prostoru, co vidíme? Gigantické úsilí
lidstva k tomuto cíli: »Lepší bytí«, úsilí, které
snaží prodrati si cestu uprostřed nejhorších
překážek.
Soudíte jako já, že je nutno trhati pravdu
s jakéhokoli stromu, na němž kvete. V použití
tohoto principu vezměme si za východisko pro
naše zkoumání heslo jedné strany: je to šťast
ná formule, na kterou tato strana nemá vůbec
monopol a která ji značně přesahuje. Je po
zoruhodně výmluvná svým lakonismem:
Chléb! Mír! Svobodu! volá vox populi, který nikdy nebyl do té míry vox Dei.
Chléb.
Není potřebí býti přísným národohospodá
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řem, abychom viděli, jakého rozšíření dosáhlo
toto věčné volání po chlebě. Před stěží něko
lika sty lety toto volání po chlebě bylo nutno
bráti pro lidskou masu doslovně, dnes už není
možno je přeložiti slovy: prostý požadavek a
prostá potřeba hrstky mouky na lidskou hla
vu. Problém chleba se stal problémem práce
a její organisace podle spravedlnosti. Zkou
mejte tento problém jen trochu hlouběji, a uvi
díte ihned vyvstati množství nezbytných refo
rem, z nichž každá je stupněm k lepšímu bytí
v této základní otázce práce, která v očích tří
čtvrtin našich současníků se ztotožňuje se
samotnou otázkou života.
»Chleba! Chleba!« To jistě znamená: »Dejte
nám práci«, ale ne již jako kdysi jakoukoli
práci a za jakýchkoli podmínek a za jakou
koli cenu.
Chleba: to jistě znamená prostředky k ži
votu, ale nikoli rozdrcení, příčinu opotřebo
vání a smrti; nikoliv tíži, která by tlačila záda
otroků, ale tíži rozdělenou na ramena všech.
Chléb! To znamená lepší rozdělení nudných
a sebe méně otupujících zaměstnání.
Ach! S jakou hanbou pomýšlíme na to, že
stěží 50, 80 let nás dělí od stavu věcí, kde cit
pro podobné nezbytnosti ani se nedotkl veřej
ného mínění. Ale naproti tomu s jakou radostí
konstatujeme, že ve skoku k lepšímu většina
lidstva dala aspoň těmto nezbytnostem první
místo ve svých všeobecných zájmech.
Právě v tomto bodě nutno vykoupiti omyly
našich otců.
Je to naléhavým úkolem doby, a jestliže
krajní složitost sociálních otázek, krajní obtíže
přechodu mezi minulostí a budoucností nás
nutí k tomu, abychom prováděli jen postupné
opravy, jinak bychom jej jen zhoršili, na
tomto nepořádku starého stavu věcí, nejdříve
se aspoň loyálně přesvědčme o jeho křiklavé
nespravedlnosti a buďme jí upřímně dojati,
i když nebo hlavně když z ní těžíme. Naše
vůle bude tím zcela připravena pomáhati, ne
brániti novému sociálnímu řádu, který se
zrodí, který se musí zroditi. A tak přispějeme
k tomu, aby lidstvo dostalo nejen chléb, ale
i mír.
M í r.
Mohu říci, že v tomto oboru úsilí moderní
ho světa směřuje k lepšímu? Jistě. I kdyby
válka mezi evropskými národy a světovými
kontinenty byla ještě hrozivější, bylo by přes

všechno nutno nezapomínati na nesmírnou
touhu po míru, která charakterisovala naši
poválečnou dobu a bude ji v dějinách označovati zcela mimořádným způsobem.
Na jeden národ, připravený vrhnouti se na
národ druhý, je jich deset, je jich dvacet, jež
nevezmou nikdy na sebe iniciativu války a
jež se chtějí, ostatně velmi oprávněně, jen
bránit.
Psychologie obrany se také velmi změnila;
žádá-li si hrdinství vždy jistě zasluhujícího na
šeho obdivu, je přesto jisté, že se v ní vidí
především nutnost těžké povinnosti. Avšak
biti se jen pro obranu svého krbu, ať si o tom
říká kdo chce, co chce, je vážným pokrokem
k lepšímu.
Vím, že je běžným zvykem od několika pa
mětihodných zasedání pokládati Společnost
národů za »starou neduživou dámu«, jejíž
úlohou je jen hlídati několik úřadoven. Snáší
se na ni déšť pesimistických a přísných po
sudků.
»Společnost národů ve svých právnických
odpadcích,« píše význačný právník, »chrání tu
leně s kožišinou, dělá ankety o nevěstincích
starého a nového světa, uvažuje o tom, udělati
13 měsíců v roce; ale systematické vraždění
měšťanů, rolníků, řeholnic, kněží, řemeslníků,
obchodníků není mezi těmi humanitářskými
otázkami, jež ženevský pakt pokládá za otázky
jí příslušející. Není orgánem svědomí světa!
Škoda!«
Společnost národů si jistě zasloužila příliš
často svým chováním podobný úsudek; ale
uznejme, že přes její neobratnost byl to pokus
vůle k míru a k dohodě mezi národy, o němž
se může mluviti jen s úctou a dokonce s na
dějí. Nebyly její principy nakaženy egoismem
národů? To je jiná otázka. Pokus o ni odpo
vídá přesto nejkrásnější a nejplodnější lidské
ctižádosti: chci tím říci skutečnému míru a
jednotě v rozličnosti národů; neboť zde je bu
doucnost, třeba vzdálená, zde je heslo, třeba
bylo ještě mrtvým slovem pro většinu lidí.

»Nedělám dobro, které miluji, dělám zlo,
které nenávidím,« říkal již veliký apoštol sv.
Pavel uprostřed svého úsilí o křesťanskou
dokonalost.
Kdo kdy pochyboval o tom, že jeho mocná
osobnost směřovala k lepšímu přes jeho »ne
úspěchy«?
To je případ našeho nebohého lidstva v je
ho úsilí o mír. Je nutno nejen v literatuře vzíti
v úvahu radu starého Boileau: »Dvacetkráte
na brus položte svoji práci.« Tak budeme
volatí k národům, které podepsaly pakt Spo
lečnosti národů, a přes zklamání a porážky,
neopouštějte začatého díla.
Svoboda.
Jestliže pokrok k lepšímu v oboru míru se
zdá nepopiratelným, je tomu tak v oboru
svobody?
Proč o tom vůbec diskutovat? řekne se.
Svoboda je jedním z těch zastaralých pojmů,
nad nimiž projevují romantickou lítost lidé ze
starého světa, který zhasíná. Její agónie začala,
když se k vládě dostaly masy a s úspěchem
diktatur, a vyslovíme-li její jméno před mla
dými generacemi, probudíme v nich jen re
flexy nedůvěry.
To je pravda ... Udržme se přesto v našem
rozhledu v určité výšce, a odkryjme toto: za
prvé, že o svobodu se odbývá bitva, která
svědčí o tom, jakou hodnotu jí lidé stále při
kládají, proti všem, a to i ti, kteří sní o jejím
ovládnutí, dále že těžké hrozby, které nad ní
visí, a obtíže naší doby staví do plného světla
její pravý pojem, pojem, který určuje přesně
její hranice, její moc a hlavně její povinnosti.
Dnešní události nám dávají příležitost očistiti
náš, tak hluboce lidský instinkt pro svobodu,
ode všeho, co ho otravovalo a co ho rozklá
dalo v anarchii, nespravedlnost a vražedné
sobectví.
Z omylu včerejšího liberalismu, jenž byl jen
hnusnou a škodlivou karikaturou, svoboda
může a musí vyjít očištěna.

Prof. dr. C. Horáček:

K NOVÉMU OTROCTVÍ?
Otroctví jakožto instituce právní a společen
ská pokládána byla na dnešním stupni vývoje
kulturního za barbarství, třeba ¡otroctví bylo

již jakýmsi humánním pokrokem naproti pů
vodnímu utracení a zabíjení zajatých nepřátel
ve válce, z čehož Se vyvinulo. Také vysoce
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kulturní národové antičtí nepohoršovali se
nad otroctvím, ano, největší jich filosofové
spatřovali v nem cos přirozeného, plynoucího
ze zásadní nerovnosti lidské. Teprve křesťan
ství svým učením o lásce k bližnímu a rovnosti
všech lidí před Bohem zavrhlo otroctví a při
spělo k jeho odstranění u národů křesťan
ských. Ale ovšem ve světě nekulturním se
otroctví ještě dlouho udrželo až do devatenác
tého století, kdy teprve válkou severních Spo
jených států amerických proti jižním definitiv
ně byl mu učiněn konec.
Zásada formální osobní svobody posléze
zvítězila a i mírnější způsoby obmezení volné
ho sebeurčení, jako bylo v dřívějších dobách
v Rusku nevolnictví a u nás i v celé skoro
Evropě poddanství, patří dnes minulosti. Vel
ká revoluce francouzská a rok 1848 v tom
směru učinily tomu radikálně konec. Ale sotva
princip svobody osobní, politické i hospodář
ské po mnohých bojích a zápasech zvítězil,
již hned zase v některých zemích počaly se jeviti úkazy a snahy, které princip tento potírají.
Namítá se, že svoboda osobní i hospodářská
má nejen stránky dobré, nýbrž i Špatné. Že
zvyšuje a zostřuje přirozenou nerovnost lidí,
že jest prémií na individuální schopnost a
zdatnost a že podporuje vítězství silnějších je
dinců nad slabšími, které nutno v zájmu so
ciální spravedlnosti naproti této převaze chrániti. V tom právě spočívá hluboký protiklad
a rozpor mezi individualismem a socialismem.
Přehlíží se ovšem, že v oné přirozené nerov
nosti, v onom závodění silnějších se slabšími,
které se vyskytuje v celé přírodě, jest princip
a živel pokroku a že bez toho by společnost
lidská odsouzena byla k stagnaci kulturní
i hospodářské a tím i k úpadku a zániku.
Ale principu svobody hrozí v nové době
ještě jedno nebezpečí. Ačkoliv požadavek svo
body vyslovuje se zpravidla jedním dechem
s požadavkem demokracie, spočívá v obou

přece jen hluboký rozdíl. Svoboda znamená
volnost sebeurčení jednotlivce, naproti tomu
demokracie spočívá na fikci rovnosti a žádá
podrobení jedince pod neobmezenou moc a
vůli kolektiva. Obé jest v zásadě neslučitelné
a z toho vznikají těžké rozpory v dnešních
státech demokratických.
Daleko více jest ovšem individuální svobo
da ještě ohrožena ve státech autokratických,
ať už s orientací fašistickou nebo komunistic
kou. Tam všechny dosavadní vymoženosti po
litické, právní i hospodářské svobody jsou
naprosto neuznávány, odstraněny a jednotli
vec tam jest zbaven jakékoli ochrany právní.
Možnost ztráty státního občanství, konfiskace
soukromého majetku, vypovězení ze země,
nucený pobyt v koncentračních táborech, ne
přípustnost volné volby pobytu a zaměstnání,
přidržování k nuceným pracím nejnižŠího dru
hu jsou tam na denním pořádku. Ba i ztráty
na svobodě a na životě bez řádného řízení
soudního. Tam pojem osobní svobody vymi
zel, zavedena t. zv. pracovní povinnost, která
ve svých důsledcích prakticky málo se liší od
starého otroctví. A tak přes hlučné reklamace
o kulturním a sociálním pokroku vracíme se
k primitivním barbarským formám spolužití
lidstva ve starověku a středověku. Stejně jako
tomu jest na poli válečném, kde moderní
války nejsou než surovým zabíjením všeho
obyvatelstva nepřátelské země nejrafinovanějŠími prostředky technických vynálezů. Tam
jsme dospěli ve dvacátém století a máme ještě
odvahu chlubiti se svým »pokrokem«, kultu
rou a civilisací.
Neměl kaceřovaný liberalismus — i když
s ním nesouhlasíme — tu přednost před ně
kterými modernějšími doktrínami, že zotroČoval nanejvýš jenom některé jednotlivce,
kdežto dnes hrozí otroctví celým vrstvám,
Evropě, civilisaci, národům?!

R. I. Malý:

MARX A SOCIALISMUS
Všelijakých etických a hospodářských snah
i návrhů, jak zlepšit sociální řád, aby byl spra
vedlivější, bylo a jest velmi mnoho i mimo
socialismus a marxismus, protože je vůbec
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mnoho různých možností a mnoho různých
prostředků, jak napraviti hospodářské špat
nosti a zlepšit osud utiskovaných. Ale co mo
derní socialismus činí tím výrazně zvláštním

a odlišným hnutím sociálním i kulturním —
je právě marxismus. I socialismy před Mar
xem měly již sice s marxismem ledaco společ
ného (vždyť přece marxismus jest jenom urči
tá, nejvyspělejší a nejtypičtější odrůda socia
lismu), ale neměly oněch podstatných vlast
ností, které marxismus činí marxismem a pro
které právě tato »odrůda« socialismu se zásad
ně liší jak ode všech ostatních směrů a hnutí
»socialistických«, tak i ode všech jiných po
dobných směrů a systémů sociálních a politic
kých vůbec.
Mezi socialismy nemarxistickými a socialis
mem marxistickým je zpravidla asi takový roz
díl, jako je rozdíl mezi lidumilnou snahou
neb výzvou kterýchkoliv více méně ušlechti
lých jednotlivců nebo skupin, pomáhat potřeb
ným lidem, kdy a jak se dá — a mezi organisovanou snahou určité vrstvy občanů vy
moci »nápravu« bojem, a mocí nadiktovat
všem lidem nový způsob života a spravedl
nosti. Tedy: »sociální cítění« či, chcete-li, etic
ký socialismus anebo vůbec jen mravní idealis
mus na jedné straně, a nesentimentální »realis
mus«, morálka moci, bojovný, třídní socialis
mus na druhé straně.
Etický socialismus je stár jako křesťanství.
Ba již i Platon zřetelně vyslovil některé zá
kladní věty příštího socialismu i demokracie.
A sám Marxův spolupracovník Friedrich En
gels se chlubil, že »vlastně již« prvotní křes
ťanství bylo obdobou a ukazatelem k novově
kému socialismu.
A naopak zase o nynějších státech je známo,
že formálně i prakticky nejen se postupem
doby víc a víc demokratisují, ale i socialisují.
A nejsou to jenom státy vysloveně demokra
tické a socialistické, které již uskutečnily vel
mi mnoho požadavků z bývalých programů
radikálně socialistických, ale i státy fašistické.
Dr. E. Beneš uváděl jako paradox naší doby
již před pěti lety (v interviewu pro »Wahr
heit«), že dnes směle socialisují a kolektivísují
i vlády »autoritativní a reakční«. W. H. Cham
berlain pak v anglické »The Fortnightly Re
view« napsal, že kterýsi uvědomělý ruský ko
munista, když se vrátil z Itálie, považoval ital
skou situaci celkem za obdobnou situaci ruské
— jenom s tou výjimkou, že »lidé v Itálii mají
dostatek jídla«. Aby se správně pochopil ten
to moderní »paradox«, je dobře si připome-

nout, nač ve své knize o socialismu a komu
nismu upozornil již K. Diehl, když napsal, že
v Anglii byl kdysi pokládán za socialistu kaž
dý, kdo třeba i jenom se přimlouval za postát
nění železnic. Nuže, a v Rusku, když po bolše
vické revoluci rušili soukromé vlastnictví a
sociál isovali výrobní prostředky — nepotře
bovali u železnic v podstatě měnit již takřka
nic, protože železnice tu byly státním majet
kem většinou již i před revolucí! A povážímeli, že stejně jako železnice tak u nás i v ostat
ních státech ať demokratických či autoritativ
ních jsou »socialisovány« bud' státem neb obcí
též pošta, rádio, telefon, plynárny, vodárny,
ústavy dobročinné i vzdělávací__ a že stejně
ve státech autoritativních jako demokratic
kých se zavádějí všelijaké státní »monopoly«
a různé odrůdy řízeného hospodářství — je
jasno, že ten kolektivistický »paradox« je dnes
již vlastně hodně běžnou samozřejmostí. A pře
ce, nic plátno, skutečně tu nejde o nic
jiného než o nenáhlé a dílčí uskutečňování
etického i hospodářského socialismu v nejšir
ším smyslu slova, protože tu kontrolou a ruše
ním určitých posic a možností pro lichvu, spe
kulaci a vykořisťování — se opravdu zvyšuje
možnost demokratické solidarity a rovnost so
ciálních podmínek pro všechny občany!
Ale z toho je také vidět, že takový »socia
lismus« v nejširším smyslu slova — nemusí
ovšem nutně býti spojen ani jenom s tím či
oním: jediným a žádným jiným světovým ná
zorem, ani jenom s tou či onou: jedinou a žád
nou jinou naukou hospodářskou, nýbrž že
může býti a skutečně také bývá spojován s nej
různějšími naukami, názory a idejemi jak hos
podářskými, tak i náboženskými a filosofic
kými. Takový »socialismus« může stejně býti
křesťanský nebo idealistický — jako humanit
ní nebo materialistický, atheistický, autoritář
ský i anarchistický. A stejně i hospodářsky:
Co jenom různých hospodářských nauk, re
ceptů a utopií vzniklo ze sociálního cítění
»socialistů« před Marxem, ačkoliv oni sami
při tom v podstatě byli a zůstali mnohem spíš
jenom ušlechtilými liberály a »měšťáky« než
socialisty v plném a jednoznačném smyslu
marxistickém!

Právě, na příklad, veliká většina francouz
ských »socialistů« před Marxem: Saint-Simon,
Fourier, Louis Blanc ..., ale i »marxista« Jau-

rěs — byli vlastně mnohem spíš jenom sociál
ními idealisty a demokraty než skutečnými so
cialisty v přesném a důsledném smyslu slova.
Hlásili se ovšem k francouzské revoluci stejně
jako marxisti, ale nerozlišovali mezi demokra
cií vůbec a demokracií proletářskou, nýbrž
měli na mysli takovou přeměnu lidské společ
nosti, která by zajistila spravedlnost všem a
nikoli především jenom dělnické třídě. Nevy
stupovali jako tvrdí vůdci dělnické třídy a tříd
ního boje, ale spíš jako míroví proroci celého
lidstva a obecné solidarity. Obraceli se ke
všem lidem a zvláště i k mocným a bohatým
(Fourier dokonce k Napoleonovi), aby jim
pomohli podle zásad vzdělaného rozumu a dů
myslných hospodářských receptů převzdělat a
změnit lidskou společnost v spravedlivější a
lepší. Fourier připouštěl do svých »socialistic
kých« falanstér i kapitalisty!
Karel Marx prohlásil, jak známo, tyto a po
dobné »socialismy« za fantastické a utopistic
ké. Ale (a toho je třeba si velmi pozorně
všimnout) prohlásil je za fantastické a uto
pistické — nikoliv snad proto, že by je poklá
dal za příliš bujné a dalekosáhlé, ale pokládal
je za nereálné právě proto, že byly podle jeho
názoru příliš naivní a krotké, »idealistické«.
Marx sice uznal, že i tito »socialisti« leccos
již viděli, kritisovali a tušili správně a revo
lučně, ale zamítl je přece, protože od socialis
mu, jak on jej chápal, se lišili celou svou zá
kladní podstatou a hlavně tím, že nenahlédli
ještě, jakou dějinnou nezbytností je politické
organisování dělnictva k třídnímu boji: »Mís
to ponenáhlé třídní organisace proletariátu,«
psal Marx ve svém Komunistickém
manifestu, »utopisti se oddávali jen sou
kromé vynalézavosti«, a místo akce revoluční
»chtěli dojiti svého cíle cestou mírnou, malý
mi pokusy«, obracejíce se se svou snahou
zlepšiti životní poměry všech občanů k »ce
lé společnosti bez rozdílu a zejména k třídě
panující...«
I Marx sám sice mnoho přijal od svých
»utopistických« předchůdců, ale čím od nich a
vůbec všech dřívějších »socialistů« se podstat
ně liší — je právě, že vytvořil soustavný a vě
decky myšlený plán k boji dělnické třídy o po
litickou moc i nadvládu, a to za tím účelem,
aby pak socialistické postuláty mohly býti
uskutečněny v celé své úplnosti, rázem a trvá-
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le. Tento revoluční plán, boj dělnické třídy
o rozhodující politickou moc a celkový Mar
xův světový názor, kterým je materialismus —
jsou základní složky, které marxismus činí
marxismem a pro které marxistický socialis
mus se zásadně liší nejenom ode všech ostat
ních »socialismů«, ale i ode všech tradičních
směrů a systémů civilisačních vůbec. Tyto dvě
základní složky boří všecky mosty kolem so
cialismu — a to jak směrem ke křesťanství a
demokracii, tak i ke všem »socialismům« nemarxistickým. Bez těchto základních složek
by marxismus nebyl marxismem a socialismus
by nebyl tím výlučným a na všechny strany
odbojným hnutím revolučním, jakým ve sku
tečnosti jest, nýbrž splýval by s obecným prou
dem tradiční evropské civilisace, jsa jenom ja
kousi novou směsí křesťanské morálky a de
mokracie s takovým či onakým nápadem hos
podářským neb sociálním. Socialismus bez
marxismu by zkrátka byl jenom normálním
zjevem a plodem nenáhle postupující lidské
civilisace a nikoliv jejím srázným přerušením.
Je proto zhola nemožno mluviti o marxis
tické podstatě socialismu jenom tak lehce, jak
nyní pod vlivem změněné módy v Evropě
u nás i jinde se stalo zvykem. Celkem lze říci,
že všichni ti socialističtí intelektuálové, kteří
»marxismu sice se zříkají, ale nezříkají se so
cialismu« — a to i když marxismu nejraději
by se zřekli jen asi tak, aby vlk se nažral a
koza zůstala celá — jsou ve skutečnosti zpra
vidla opravdu mnohem spíš jenom jakýmisi
humanitářskými anebo demokratickými »so
cialisty« než socialisty v definitivním smyslu
marxistickém. Neboť se »zříkají« z marxismu
a tím i ze socialismu právě těch složek, které
tu jsou nejpodstatnější. Prof. E. Rádi v cyklu
»Sociální demokracie a komunismus« sice si
kdysi pochvaloval, že ani ti z našich publi
cistů, kteří teoreticky píší proti pravověrnému
marxismu (Macek, Štern, Modráček), fakticky
hranice marxismu nepřekročují. Ale to je prá
vě omyl. Zrovna poslanec prof. J. Macek,
když v »Národním osvobození« (25. XII.
1934) mluvil o nutnosti socialistické revise,
výslovně napsal, že marxisti nyní musí radi
kálně »revidovat« nejen svou filosofii histo
rického materialismu, ale i svou třídnost. J.
Macek při tom, zdá se, nepochybuje, že mar
xisti mohou i potom ještě zůstat marxisty. Za

tím však tito »marxisti« jakoukoliv značnější
pozměnou historického materialismu a třídní
ho boje — nutně a rozhodně překročují a pře
kročí nejenom hranice marxismu, ale i vůbec
hranice socialismu, protože třídní boj a histo
rický materialismus jsou základní podstata
všeho marxistického socialismu a nikoliv jen
jeho otázka podružná anebo taktická.
Bez svého historického materialismu a bez
třídního boje marxismus by se stal prostě již
zase jen tím »socialismem«, který K. Marx
rázně zavrhoval, ale ke kterému teď socialis
tická inteligence bezděky znovu se vrací. Říkáli Josef Macek, že »socialismus je programem
sociální spravedlnosti pro všecky lidi a nikoliv
jenom pro dělníky — stejně jako křesťanství
není jen pro chudé«, je to v podstatě totéž,
jak socialismus kdysi chápali »utopisti« a jak
jej nyní chápe i, na příklad, Hendrik de Man
v knize »Duch socialismu«, když pokládá
»křesťanství, demokracii a socialismus« jen za

»tři formy téže ideje«. Také T. G. Masaryk
byl z tohoto rodu a socialističtí »revisionisti«
se k němu právem hlásí. T. G. Masaryk socia
lismus definoval slovy (Soc. otázka, 370):
»Socialismus usiluje o spravedlivější a spra
vedlivé rozdělení všech statků a zdokonalení
společenské organisace.« A to jest ovšem de
finice, do které hravě se vejde nejenom SaintSimon, Fourier, Owen, Platon, křesťanství,
demokracie, ale i... Karel Marx. Karel Marx
sám však ode všech těchto svých »společníků«
ostře a právem ostře — se oddělil!
Není možno jinak: Marx je Marx, a křes
ťanství je křesťanství. A zříkají-li se tedy ně
kteří socialisti základních složek marxismu,
přestávají být marxisty a jejich zbylý »socialis
mus« je buď již jenom bezradným návratem
k tradici lidumilného »utopismu« a humanit
ního idealismu, nebo se stává — nesmělou,
zdráhavou, ale nezbytnou cestou ke křesťan
ství a upřímné demokracii...

p-('U illdtai
Jan Opolský:
Věžuý chrámu
Kdyby byl Valentin poznal závrati, nebyl by po celých Čtyřicet let života věžným velechrámu
svátého Jakuba, jehož hrotitý kříž dělil řídké nebeské obláčky^ jako by rozčesával vlasy. Kdyby
byl býval připoután nějakou hříšnou láskou k životu, nebyl by tu sedel v hlásnici tak nějak nepocho
pitelné stár a mumijikován mlčením, jako by mel v této prochlazené oblasti vytrvati do skonání
světa. Nebol tato přetištěná odloučenost, kterou srdce nepostačuje vjímati, tato krása smířeného
hmotného odumírání, jež se dala chápati všemi smysly, věcnost pootvírající se žasnoucímu duchu
pouze trochu, aby mohl vdechnouti z ryzího závanu blaha, neznečištěného miasmy zármutku
a malichernosti.
Nebol Čistý stav těchto výšin, z něhož zmizely všecky zákeřnosti života, dávalo mu právo po
bývati tu nesčítanou řadu let, prodlužovaných bez jakékoliv pochopitelné časomíry. Život hmotně
pojatý roztál tu jako měkká svíce, ale život odpoutaný plane střídmě, vytrvale, nestravuje se ni
neubývá, ač dmýchá do něho věčnost, aby spálila marnou sebelásku. Z této závratné výše odestřely
se očím nejskrytější prameny tmy i světel, jak v pravidelné střídě vládu nastupovaly Či předávaly.
Jitra, která měla první barevný nádech prosvětleného ametystu, dříve než se ho dotkne jemná
a žádostná ruka brusičova, nebo západy do nesmírnosti rozlité, zelenavé a teskné, jako by se to
stařeček před smrtí rozjímavě pousmíval. Zrak obsáhl obzory až nadsmyslné vzdálené, rajsky
ubledlé, odstínil tak vznešených, jako nutně vyplynulých z odvěké symbiosy oceánu a nebe.
Byly to dálkou neobmezené rozlivy volnosti a jasu, kamž se rýsoval děs věžních karyatid a přísná
gotická krása jejích kamenných krajek. Barvy Široširého kruhového okolí se tu duchovně vlnily,
tak jako se vlnil vševládně čas, nikoliv aby po vteřinách monotónně odkapával.
Prostírá se tu před očima a uplývá nesmírný mlčenlivý kraj, k obzorům barevně se tratící jako
vyvátá pomněnka. Úzká řeka se mrtvolně, bezhlasne vykrucuje, obcházejíc horu a kdesi končí svou
cestu jako přítok vesmíru.
' (jak
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Sem na vez nemohlo doniknouti ani nejslabšího Šustotu, ani hlásku zeme a duch se mohl už
napiti ledového zmlknuti mimosvétského z přetékající éterné Číše.
Sem do této výšky nedýchla ani zemé vůní svých sadů a kvétů, ani pachem tlící prsti a hynoucích
kořenů. A také každý živoucí pohyb na zemi zdál se s této ohromující výšky býti mžením příliš
drobnohledným, jakýmsi nepostižitelným vírem životních prvoků a kvasinek, jevícím se teprve pod
lupou samoty ve své božské príčinnosti.
A s nikým se tu nebylo potřebí stýkati, nikoho živého za bratra míti, z duše tu mohla býti navždy
vyplétá jakákoliv náklonnost k životu pospolitému. Mohl stati se duchem nedružným, jenž se tu
v hrůzné samotě ponenáhlu vybavuje z těla. A jako by se ze zákonů života vytratily všecky fysické
zřetely, tak tu připadala jsoucnost jako na dosud neodkryté planete a jevila se jenom slabé a nezře
telné jako plamen skrze tlustou sténu alabastrové ampule. Mohl celé dny hloubati, žádného řádu
ani užitku od myšlenek nepožaduje, jako by bez cíle, naznak plynul v jakýchsi rozlehlých vodách,
které nemají břehů. Nikomu na svété společensky a rodové nenáležel, nikoho ovšem také nevlastnil,
byl samoten zcela mimo všecky krevní svazky, neznal rodičů, ženy ani détí, nebylo v ném ani stopy
po marné slávychtivosti; vegetoval, dožíval jako človék, který dávno zahnal rozkoš i hoře, Človék
jakéhosi tvrdého, neúchylného náboženství, ale mrazivé pustého, bez omamné theologické složi
tosti,-která se vznáší až do tajemství nebes jako dýmný kadidlový oblak. Náboženství, jež nemélo
občerstvující sílu báje, ale připravovalo po celý život pouze k tomu, jak umřití.
Pamatoval, jak se v mladosti dostal na tuto véž z nejtemnéjší vnitrní pohnutky. Pamatoval, ale
nevzpomínal. Nebol nebyl upoután k ničemu z toho, co se odhodlal opustiti.
Byly jenom dva, jak se zdálo bezduché, 'predméty, jež mély ješté matný vztah ke svétu dávno
jím opuštěnému. Byl to v kameninové bečce pésténý ker balsaminy, vydechující do jeho samot ješté
trochu prázdné vůné jako sled po duši ustranéné vesnické zahrádky. Zaléval ji a vlažil, úzkostné
hlínu nad kořeny kypřil, jako by namáhavé udržoval na živu bytost se zdáním příchylnosti. A pak
tady byl starý kocour, barvy sivé jako dým, jenž k nému kdysi zabloudil a u ného už zůstal, stávaje
se fatální složkou v souhrnu tohoto životního vyznívání. Jeho neutrální barva a neslyšná vlnivost
pohybu zapadly do povšechného dojmu kalné nezřetelnosti. Ustavičný polospánek a zelený žeh
v očích, střídavé vyšlebující a zhasínající, propůjčovaly jeho zjevu víc pÝízraČnosti, než bylo sku
tečnostmi vymezeno. Zdálo se, jako by trval k Valentinovi v poméru potřebného zvířete k Človéku,
zabývajícímu se zlatodéjstvím a tmavými védami spagyrickými.
A také se zdálo, že jejich existence jest podmínéna jejich nevysvétlenou vespolností. Nedalo se
však soudit o lásce jako o nezbytnosti. Kocour byl mužovým stínem a třebaže to dost dobré
nezní, jeho duchovým promítnutím. Také v ném bylo tak málo ohledů k minulosti, jež byla opušténa, i k budoucnosti, jíž se nevénovalo ani nejmenší starostlivosti.
Kromé téchto dvou predmétů vlastnil ješté přesýpací hodiny, atribut Smrti, naplnéné plavým
pískem z pustiny 'véčnosti. Převracel je s bezmyšlenkovitou pravidelností, když si jejich sklenéné
nádrže vyménily poslední písečné zrno. Ale nebylo v tom ani žádného úmyslu, aby byl zméren
odplynulý Čas, jehož každá píď nás přibližuje k časné smrti.
Ale zvon Paulinus, jenž mu byl svéren, byla véc, Či lépe bytost, ke které přilnul všemi zbývajícími
silami zplanélé lidské duše. Tvrdilo se, že pri jeho slévání bylo užito kromé náležité hodnoty médi
a cínu také ale vzácná Část uloupeného rodového stríbra, takže jeho hlas nabyl zastření truchlého
ženského kontraaltu. Mohl naznačiti každý odstín slávy i dosažitelnou výšku mystického povzne
sení. Mohlo se ho výmluvné užiti pri skonu svétských i církevních knížat, k alarmu pri vypukajících
zhoubných požárech déjin; co však jím bylo zapéno se vznícením nikdy nechladnoucím, to bylo
každodenní Ave, lahodné, andélské poselství, ale to už Valentin védél, že žádný vnitrní pomér
slitých kovů nemohl býti pokládán za příčinu tohoto zvukového rozmilostnéní.
Vždyi sama jeho ruka, jinak tvrdá a téžká jako kámen, nadnesla se a provinila s uméleckou
živostí, jakmile se uchopila tažného lana.
A tak táhla mnohá a mnohá léta, paž Valentinova zvadla a "¿vrásčila jako povrch zimního ovoce
a dusil se stále víc a víc svou předsmrtnou mlčenlivostí. Záhy už mélo se státi jeho mlčení véčným
a neprobuditelným.
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Kdo ale uchopí se tažného lana Pauliniova? Aby se jeho zvuk ke cti Královny nebes ponořil
a rozhasil v soumraku? Trnul nad studenou bezostyŠností možné odpovědi. Nepovstane už se své
kožené lenošky, nezalije starý schnoucí ker balsaminy, o níž se vždy téměř domníval, že nepostrádá
jisté bytostné příchylnosti.
Nebude mít více zájmu na tom, převrátit písečné hodiny, až se vymění poslední 'ševelící zrno.
Aniž věnuje pohledu svému kocouru dýmné barvy, který propadá těžké ospalosti a prašivině.
A bude to Smrt, jež se k němu zachová jako jediná přítelkyně, ujmouc se zaň provazu Pauliniova
a rozkutí ho v táhlém alarmu před zánikem všeho života vezdejšího.

Dr. V. Hellmuth - Brauner:
Z nové prosy
Jiří Karásek ze Lvovic překvapil opět českou
literární veřejnost — myslím ony kruhy umělec
ké, které hledí na literaturu s tvůrčí vážností,
ne ty, které jsou vedeny politickým nebo reklam
ním zájmem povrchní aktuálnosti — svým po
sledním románem »Ztracený ráj«, který vydal
po době delšího odmlčení.
»Ztracený ráj« je beze sporu jedním z néjlepších děl tohoto básníka. Unáší a překvapuje.
Překvapuje především toho, kdo zná dobře
ovzduší i mentalitu umělecké produkce Karáska,
jeho temně zbarvené, těžce vonící, rafinovaně
vybroušené prosy a básně, kdo si vzpomene na
zvláštní skleníkovou atmosféru, v níž žili štíhlí
jinoši, na profily, vyryté v kameji dávno ztra
cených světů, na celou tu obrovskou práci, lite
rární i kritickou, jíž otvíral české literatuře konce
a počátku století zdroje tehdejší světové lite
ratury. Nyní přichází náhle, změřiv si cestu,
kterou vykonal, aby vypověděl své době svůj
vlastní sen mládí, kus svého života, tragedie
i štěstí, slovy jednoduchými, prostými i naplně
nými silou upřímnosti, která jim dává zvláštní
svěžest plného, šťavnatého plodu a současně rozestírá barvy, kouzlí ovzduší, nikoli dob dávno
minulých, nýbrž docela blízkých dob předchá
zející generace staré Prahy a jejího předměstí.
»Ztracený ráj« je tedy románem autobiogra
fickým, retrospektivním. Od kolébky, prvních
rodinných tragedií, vynořuje se poznenáhlu sen
básníkova dětství, z ranních mlh Prahy a dávné
ho Smíchova stoupá a stoupá cesta dítěte, z par
zrození tvoří se pomalu jeho fantasie, sny, po
jejich okraji jde tiše jeho matka, opuštěná man
želem a zavržená rodinou. Tak roste, sílí, chápe
a trpí — cítě se dítětem až k mezníku své cesty
k rozhodnému přelomu a ukazateli další pouti
životní — dravému silou a požitkem. Pak několik
črt rychle nahozených přes mládí a docelující

se život až ke konečnému bohatému pohledu do
minulosti, dětství a snu, který se rozvířil a roz
prchl jako ranní rosa a její vůně pod žhavými
paprsky slunce. —■
»Ztracený ráj« má veliké kouzlo ztišeného,
zasněného pohledu kumštýře do hlubin dětství.
Onoho zraněného, velikými věcmi požehnaného
pohledu, který našel poslední největší bohatství
života ve vzpomínce na mládí. Je tu jako u všech
duchů tvůrčích požehnaná tíha, kterou klesá po
hled básníka, dlouho upnutý do sluncí, světů,
vesmíru i temného, krutého nebe, k rozkvetlé
vonící louce u jeho nohou. V tom je bezpro
střední svěžest tohoto díla, která tryská z nitra
rozevřeného a nejupřímněji hovořícího. Vedle
této citové, osobní struny, která propůjčuje ro
mánu zvláštní kolorit, jsou zde další charakte
ristické rysy, jež dávají dílu vedle jeho osobní
ho hlediska širší podklad, řadíce ho tak mezi
ony práce, které jsou nejhlubším portrétem urči
tého úseku dějinného. Je to především líčení
doby, společnosti a Prahy minulé generace. Tak
vyzvědá tento román, který měl být zpovědí
vlastního osudu, úzkým skulinovitým pohledem
dokonalý obraz prostředí, plasticky, hutně vy
kreslenou dobu, celé její drobné vlnění, které
přímo cítíme šumět pod rukou autora píšícího
dějiny svého dětství a svého nitra. A tady se
zastavujeme nad nej dokonalejší spojitostí tohoto
uměleckého díla: autoru se zdařilo tak hluboko
vnořit se do své duše, že nalezl i všechna nej
jemnější vlákna, která ji spojovala s dobou, že
nalezl jako ve spojitých nádobách společné po
jítko, které jednou zachycené, prozradí všechna
vedlejší ramena, celou kombinaci vnitřního spětí.
Prostě: Autor podal sám sebou dobu, prostředí
a společenské i dějinné ovzduší staré Prahy v je
diném pohledu, zasnění, meditaci a vzpomínce.

Vak
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F. Kobliha:

POVZNESENÍ
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V. Hrudka:
Výstavba Velké Prahy
Praha až do poválečných dnů mohla prová
dět politiku pouze čtvrťovou, neboť byla roz
dělena na množství menších správních obvo
dů. Vnitřní město bylo obstoupeno obcemi,
předměstími a nebylo tudíž schopno vývoje
ni rozmachu. Naopak předměstí válčila s Pra
hou a vnitřní město bojovalo proti sousedním
obcím. Tím si vysvětlíme onen velký nepořá
dek v plánování Prahy v 19. století. Karlovo
Nové město je nejgeniálnějším činem středo
věké urbanistiky; jediný Karel Chotek se
svou pražskou činností může být přirovnáván.
Asanování pražských čtvrtí v Josefově a u sv.
Vojtěcha prováděno v dobách urbanisticky a
umělecky velmi chudých. Jednotný vodovod
je pochybené dílo, neboť skrovné prameny
středních Čech nestačí na všechny mohutné
potřeby milionového města a vysuŠování země
už musí přestat. Pramenitá voda na kropení
ulic!
Osvobození rázem Prahu postavilo před zá
plavu svízelných obtíží a nutností.
Výstavba Prahy — toť stálý zápas techniků
s útvarem půdy. Město je proslulé rázovitostí
a malebností, avšak k jeho vzniku působily
důvody života i bezpečnosti, nikoli estetika.
Staré sídliště nad Podbabou opuštěno a lid
se usazoval na střetnutí obchodních stezek
předvěkých u příhodných brodů. Až dějepisná
doba je ochránila hradem na Opyši, na praž
ském ostrohu nad Brusnicí. V městě dosud
z plánu jsou patrny části rostlé s nepravidel
nými uličkami na pravěkých stezkách, od nichž
se odrážejí Části města založené s pravidelností
ulic i náměstí. Tak zříme Václavovu pravidel
nou čtvrť svatohavelskou vedle ostatní staro
městské nepravidelné masy domů na bizarních
podkladech i architektonicky v středověkém
duchu zákonný střed Malé strany je obstoupen
nepravidelností starých osad Obory sv. Jana,
Ujezda, Nebovid. Staré město je obstoupeno
věncem Nového města s hlavními komunika
cemi paprskovitě vedenými na ideální střed
města, na staroměstskou radnici. Tento pás
přes veškerou svou Šíři je proťat Václavským
náměstím, jak plánovali Jihoněmci svá města
s podlouhlých náměstím od brány k bráně
přes celou obec. Z tohoto náměstí v jeho stře
du vedeny dvě na tehdejší dobu široké ulice

k dvěma tržním náměstím Senovážnému i Do
bytčímu. Tento plán rozšíření města znamená
vrchol středověkého plánování měst a přece
zajímavě ponechal i po dnešní dny půdorys
nou nepravidelnost ve čtvrti svatopetrské,
svatovojtěŠské, Na rybníčku, v Podskalí, u sv.
Jindřicha, v Opatovicích. Malé ostrovy nepra
videlnosti jako zbytky pradávného života.
Možno pozorovat stálý vývoj k pravidel
nosti. Cílem středověku nebylo umělecké sna
žení o pitoresknost, nýbrž probojování se
k zlepšenému standartu životních poměrů.
A přece tyto Šťastné doby téměř podvědomě
vytvořily města nám dnes nedosažitelná po
výtvarných složkách. Odtud nejkrásnější květ
moderní kultury, ochranářství a památkářství.
Jindy město přísně se odlišilo od svého okolí,
bylo obstaveno hradbami, obklopeno nezdra
vými močály a příkopy plnými Špíny a bacilů.
Vývoj vše překonal a nyní město téměř nepo
zorovatelně přechází v otevřený kraj, jeho
parky prostřednictvím zelených pásů navazují
na lesíky, stráně, luka i role v okolí. Bloková
soustava domů vystřídána blokem otevřeným,
domky souvislými s předzahrádkou a konečně
osamělými vilami v zahradách. Tento vývoj
může moderního člověka naplnit určitou
hrdostí, i když rozlehlost městského osídlení
má své nevýhody. Tyto neprospěchy až drtivě
pociťujeme právě v Praze pro útvar polohy
sice pohledově bohaté a překrásné, avšak ko
munikačně těžce i nákladně zmožitelné.
Stálý růst Prahy i v nejtěžších údobích po
litiky a národního života ve st. 18. a v první
pol. 19. stol, dosvědčují paláce a první obvo
dový komunikační okruh na místě gotického
opevnění Starého města, dnešní třídy Revo
luční, Národní a Příkopů. Ve všech městech
Evropy původem středověkých na místech
opevnění a hradebního příkopu při pozdějších
rozšiřováních města vznikaly Široké, komuni
kačně velmi užitečné třídy a Šíře stačila i na
pás sadů. V Praze už barok stavebně se zmoc
nil této třídy obvodové, kterou vyzdvihl ně
kolika hodnotnými paláci i chrámem sv. Voršily. Pozemková lichva první polovice 19. stol,
v těchto místech komunikačně zaškrtila město
a nutnost rozšiřování tříd nutká k velmi ná
kladným výkupům domů stavebně bezvadným.
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Tento úvod není marný, neboť chce podat
měřítka i směrnice k dalšímu chápání možností
a nutností města. Důvody zlepšení životní
úrovně i bezpečnosti obyvatelů přivodily
vznik obce u živé vody, nikoli estetické sny
a vidiny. Životní prakse, nikoli sen. Útvar
půdy, na níž město rostlo, působil architektům
nesmírné obtíže, avšak byl zmožen a v duchu
umění různých dob využit k neuvěřitelným
líbivým účinkům. Strmá hradba hradu praž
ského vznikla na pokraji srázů z pevnostních
důvodů a dnes právě se líbí pro tento stavební
důraz. Opevnění pro nás nemá ceny, avšak
krása trvá. Stavěli prostě svatyni své doby a
dnes stavbu hodnotíme jako rannou Či pozdní
gotiku. Rozšiřování města za Václava I. a sv.
Havla i Otakarova Malá strana jsou velmi
dobré věci dobové, Karlovo Nové město sta
vebně, organisačně, komunikačně, hospodář
sky je dílo genia. Bohužel, včas nebylo pama
továno na rozšíření hlavních tepen a i po převratě budovány nové domy na starých staveb
ních řasách. Město vždy bylo celek pro sebe,
stát ve státě a symbol svého uzavření, bránu
městskou, rádo bralo do svého znaku. Gotika
opevněním spojila oba hrady, pražský i Vyše
hrad, zdi vedla strategicky po hřebenech pa
horků a městu určila plochu dosud stavebně
nevyužitou, rozsáhlou i prospěšnou. Barok dal
městu ráz, zkrášlil je a nevybočil z jeho mě
řítek. Geniální pokračovatel Karlův hrabě
Chotek obohatil hlavní město vkusným mos
tem, nízkým, nejkrásnějším pražským nábřežím
s předepsanou výškou domů, novými sady,
opravou památných staveb, zlepšováním ko
munikací pomocí tří serpentin, zdravotními
předpisy, úpravou kanalisace.
Program závazný i pro další pokolení a nut
no jen jej domyslit a uskutečňovat.
Ke komunikačnímu vyřešení Velké Prahy,
promyšleně vytvořené ve značné rozsáhlosti,
aby bylo zabráněno vzniku nových předměstí,
byla zákonem povolána státní regulační ko
mise. Správně bylo zákonem pojato do jejího
působení území široké a rozlehlé, avšak její
pravomoc byla značně omezena. Přirozeně ne
měla výkonného oprávnění a směla jen rýso
vat nové čáry ulic. Velká Praha dostala do
vínku dary nesmírných hodnot, a to právě na
důležitém levém břehu. Pozemková reforma
vyvlastnila rozsáhlé lány půdy v Dejvicích,
Šárce, Břevnově, Tejnce, v Motole. Mimo to
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získány velmi levně plochy na Andělce i na
Cibulce. Tato láce pozemků svedla úřady
k provedení stadionu na nejvyšším a nejméně
přístupném místě celé Prahy. Zdánlivá do
časná láce přivodila nesnáze i nesmírnost dal
ších výloh, přetížení Chotkovy silnice a ne
příjemnost návrhu na petřínskou silnici
v první podobě se dvěma zákruty na nejkrásr
nějších bodech seminářské zahrady a též
s elektrickou drahou. Výkonnost této silnice
propočítána a shledána tuze nepatrnou pro
tíhu jejích povinností. Současně budována ho
nosná třída na hradbách hradčanských, příliš
tvrdě zasazená do daného přírodního zeleného
prostředí. Budována již v době, kdy zbraslav
ská silnice naprosto nevyhovovala a byla zaškrcena v Chuchli kolejovým železničním pře
jezdem. Nejen zábavné věci, i železné nutnosti
možno nouzově provádět a na hračky je vždy
dosti času! Tím elektrický provoz tratí čí 1, 7,
11, 19, 20, 22, 23 od ulice Badeniho až po
přejezd železné dráhy mostem sveden na jedi
nou kolej! Tuto ukázku předem uvádím jako
malé upozornění na svízel regulačních techni
ků při budování Velké Prahy a tyto výškové
odlišnosti právě jsou podkladem světové pro
slulosti města!
Nízká pánev vltavská, stále zakouřená, po
něvadž větry nemohou odvát všechen kouř,
sama udala hlavní podmínky rozvrhu velkých
městských oblastí. Jako za Karla císaře pojato
k řešení území rozsáhlé. Středověký hrad krá
lovský už svou tvrdostí vyzýval k obvodové
situaci, kde tvořil nepříteli, přicházejícímu od
západu, nepřekročitelnou hráz. Jindy na obvo
dě města, dnes uzavřen do osídlení ovšem
méně hustého. Zdravotní důvody vyžadují co
nejřidší osídlení na levém břehu, přenesení
těžkého průmyslu již i z bezpečnostních vojen
ských důvodů do východních oblastí Prahy
neb docela na venkov. Zdraví města ukládá
oběti a povinnosti, čehož si byla plně vědoma
i regulační komise. S těchto hledisk podařila
se obci neuvěřitelně výhodná koupě zahrad
seminářské i strahovské, avšak radost pokaže
na novostavbou mateřské školky, tak nevkus
ně a netaktně umístěné v seminářské zahradě.
K podrobnostem nemáme dosti řádek. Osobně
odmítám okrouhlá náměstí s paprsky ulic, při
pomínající záření planet na nočním nebi.
Ostatně v Paříži mají s nimi své nepříjemné
zkušenosti. V Dejvicích vytvořili hvězdu Ví

tězného náměstí, avšak výstavbu započali od
Podbaby. Kdy s výstavbou techniky dospějí
k samotnému náměstí? Elektrický provoz má
být praktický, účelný; a známe kroužení po
tomto náměstí.
V útvaru pražského území je nej důležitějším
problémem spojení s venkovem. Pro minulá
pokolení poklesl význam silnic při rozvoji
železniční dopravy, avšak dnes už z vojenských
důvodů stoupla potřeba dokonalých silnic.
Nouzové práce užito při zbytečné honosné
třídě hradčanské, nikoli však při zbraslavské
silnici, která dvakrát přejíždí trať! To jsou
lehkomyslnosti a přímo hazardování s městem
i jeho obyvateli. Nutno upravit komunikační
výpady z města i obchvatné komunikace podle
zásady, důležité pro Prahu: vůz nic v Praze
nehledající, ať město objede! Vím, jak řidiči
aut rádi západně Bílé hory sjedou k Motolu
a pak na Smíchov. Je nutné spojení Jiráskova
mostu se západními oblastmi a dálkový provoz
rozpojit už před Hvězdou a část voziva, smě
řující k východním částem města, svést až na
budoucí přejezd holešovického nádraží. Nut
nost výpadových i obchvatných spojů byla zle
opomíjena. Debaty v Sia nás přesvědčily, jak
nedostatečně jsou prozkoumány tyto nezbyt
nosti a zvláště to bylo patrno při zkoumání
otázky příštího výstaviště; nejedná se pouze
o jeho umístění a plochu, nýbrž též o příchod
na výstavu. Nesmí být opakován případ sta
dionu, kamž příjezd se stává dobrodružstvím
života. Není zapotřebí popisovat silniční pře
jezd dráhy za vysočanským nádražím.
Do nitra města vloženy těžké balvany, ko
munikační závady v budovách nádraží Masa
rykova i Denisova. Masarykovo nádraží i Denisovo stavebně zajímá, avšak v Hybernské
ulici nezbytně se musí zakročit rozšířením
i přemostěním nádraží. Nepatřím k těm zou
falcům, kteří si rvou vlasy nad pražskými ko
munikačními poměry, avšak věřím svým očím
i zkušenostem. Otázka asanace Nového města
měla být domyšlena před povolením tak čet
ných novostaveb v této čtvrti; dnes tolik do
movního majetku uvedeno v nejistotu. Znalci
stavebního vývoje města dobře připraveni Čin
ností v bývalé soupisné komisi a v počtu roz
množeni přílivem mladších pracovníků, hájili
reservaci Hradčan, Malé strany, Starého měs
ta. Debaty v Sia získaly jim silné postavení
i v mladém pokolení. Nedostatek podkladu zá

kona znemožní záchranu nejhodnotnějších do
mů, jako se stalo s domem »U Čapků« ve
svatopetrské čtvrti. Nedostatek citu dovedl
vložit do seminářské zahrady nepříjemnou
mateřskou Školku a do skupiny žižkovských
domů neblahý pensijní ústav.
Doba se vyvíjí k lepším poměrům. Vznikly
obavy z navrženého tunelu či průkopu leten
ského, jenž musil mít pokračování v Starém
městě, zničil by ulice Celetnou i Melantrichovu a komunikačně by překrvavěl už dosti zatí
žené body u Prašné brány a Na můstku, kam
nutně by dospěl nový proud pasantů. Tu prof.
List Šťastně vrhl do Prahy otázku podzemní
dráhy a četné obtíže odstraněny. Jistě není nám
možno vybudovat ani hlavní směry podzem
ních drah v jejich úplnosti; avšak postačí ře
šení dílčí, spojení částí podzemní a zemní.
Zbývá rozhodnout, zda nutno dát přednost ře
šení letenskému s tunelem z Václavského ná
městí do Pařížské třídy aneb jistě výhodněj
šímu tunelu pod Chotkovými sady s tunelem
z Václavského náměstí do Kaprovy ulice.
Technický vývoj zbavuje nás překážek dříve
nepřekročitelných i umožní tyto podniky.
Nespokojenost s úpravou Velké Prahy spo
čívá v pozdním rozlišení nutností, s kterými
bylo nutno si přispíšit a nepotřebných nápadů,
jimž bodrý Pražan jen se usmívá. Největší zá
bavu podněcuje umístění monolitu na třetím
hradním nádvoří. Kdo vlastně je odpověden
za tento čin a kdo jej inspiroval? Musil umělec
ustoupit nějaké vyšší vůli či provedl řešení
z vlastního přesvědčení? Jistě kritika, já též,
nestáli jsme na výši odpovědnosti, poměrů,
svědomí. I národu a státu nutná činnost representační a manifestační, propagace, musí být
účelně řízena s heslem: s nejmenŠími prostřed
ky provésti nejvíce a nejkrásněji.
Tento článek však je psán pro jiné vyhro
cení. Ve svém úzkém rozsahu nemůže být ani
úplným, ani metodickým. Upozorňuje na krá
su nočních pohledů s povýšených míst na svě
týlka, utíkající daleko za obzor města. Pozoru
jeme shluk světel, to kolonie vil, dlouhou čáru
světel, to ulice v polích neb v bodlákové pus
tině a zase ozářená skupina. Tuto malebnost
bývalý president Masarykovy akademie práce
dr. inž. Emil Zimmler správně nazval velkým
nepořádkem, jak za dne vidíme rozsekání, roz
drásání Velké Prahy. Místopisci budou po čase
zjišťovat, které vlivné osobě patřil ten či onen
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kus půdy a která si vynutila výhodné rozpar
celování. A obci pak zbylo provésti nákladné
komunikace, vodovody, osvětlení, kanalisaci
a vse ostatní. Vytýkáme nedomyšlenost a nesoustavnost nové Velké Prahy, která snad
navždy zůstane hospodářským břemenem pro
její poplatníky, poněvadž dlouhé desítky let
bude nutno splácet úroky z komunikačních
a jiných výloh. Kárám pohledově velmi ne
příjemné polnosti ve svrchní Části zahrady bý
valého kláštera sv. Gabriela na Smíchově,
které už dávno měly být osázeny stromovím
a tudíž vítám zastavění některé nevlídné
stráně; avšak není možno soustavně pěstovat
nesoustavnost. V důsledku nabytí velkých
ploch pozemků obcí očekávali jsme vliv města
na stavební a pozemkové poměry, avšak usku
tečnil se opak. Přídělem do soukromých pod

niků všechny možnosti vymkly se z rukou
obce. Zisky z nemírného stoupání cen pozem
ků v okolí měst jsou trvalou hanbou de
mokracie, zločinem moderní kultury. Obchod
musí mít zisky, neboť má i risiko a obchodník
chce být živ. Avšak vývoj lze řídit a možno
určit výši spravedlivých zisků. Jistě sáh půdy
na Příkopech v Praze je cennější nežli kus pole
v Hostivaři. Avšak společnost má vždy právo
i povinnost zachytit část těchto zisků ve pro
spěch obecního dobra.
Vývoj vždy spěl k vyjádření účelnosti. Vy
týkáme nové Praze snahy o soukromé oboha
cování, spíše káráme závady hospodářské než
technické, nedosti pevnou ruku v ovládání
poměrů, hovění soukromým zájmům, trvalé
zatížení velkými břemeny, činnost vnější ho
nosnou nad kulturní prací radostnou.*)

Oslavy Paladia
Čeští a slovenští katoličtí kněží byli i za
války spolubojovníky lidu proti cizí vrchnosti.
Odpovědnost cizího kléru na ně nepadá a padati nemůže, třebaže se někdy nesprávným roz
lišováním věcí, a to úmyslným i zlým, chtěla
označit katolická myšlenka za protinárodní.
Avšak československý katolicismus udržel
věrně svou ideu svatováclavskou a marián
skou, ideu, která je celonárodní a sdružuje
všechny.
A poselství této myšlenky tlumočí symbo
lická návštěva Paladia země české, které z ma
riánského chrámu ve Staré Boleslavi, města
svatováclavského, bylo přivezeno do Prahy,
aby v kritické dny posílilo odolnost a rozhod
nost československého lidu. Jako obrannou

*) Z posledních prací f Dra V. Hrudky pro „Tak”.
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misi svatováclavskou pochopili průvod Pala
dia všichni, a to i ti, kterým náboženská
myšlenka jinak je cizí. S tuhou obrannou jed
notou našeho lidu proti vnucovanému mínění
cizímu objevila se totiž na povrchu jedna ná
rodní ctnost, dosud dokonce umlčovaná: úcta
k ryzí víře. Dvacet let bylo hřešeno proti to
muto citu a této vlastnosti. Jsme natolik »zbolŠevisováni«, že dnes nikomu nezní cize inter
nacionála zpívaná naším lidem. A jsme nato
lik pokatoličtění, že není nikoho, kdo by po
svátný svatováclavský symbol Paladia necítil
jako trvalý symbol naší národní ochrany. Bo
hatá je naše podivná země duchovním bohat
stvím, kterého, i když je rozkrádáno, neubývá!
R. V.

ZPRAVODAJ o knihách „VYŠEHRADU“
Co píše kritika o knize
dra J. Bartoše: Bělčický
kluk
Krajiny, do nichž se vracíte
ve vzpomínkách s velikou lás
kou, jsou krajiny dětství. Au
tor vrací se do rodného kraje,
aby zde zachytil hluboké do
jmy, které zanechali ve vědo
mí malého kluka věci a lidé.
Slovní výraz vám připomene
svěží a krásnou vzpomínko
vou retrospektivu T. G. Masa
ryka, jak ji zachytil K. Čapek
v Hovorech.
Moravskoslezský učitel,
Brno, 4. XII. 1931.

Na pastvě
U hospodářství se uplatni každá
ruka, hned i malému klukovi dají
něco dělat, o posilkách ani nemlu
víc. Sotva se ukázalo jarní sluníč
ko, lákající k hrám, už musil opat
rovat žluťoučká housátka, dorůs
tající rychle v hejno nezbedných
husí, jež si mnoho nedělaly z klu
ka o málo většího. Bez důkladné
metly nic by s nimi nesvedl. Ale
to všecko ještě ušlo. Teprve když
na něho dolehlo paseni dobytka,
poznal, jak těžký úkol musí vy
konávat. UlehčovalG mu jej toliko
vědomí, že každý kluk nebo žába
jeho věku už také pase.
Bývalo to zvláštní, že po každé
nejvíc byl zabrán do hry, když se
právě ozval výstražný hlas mat
čin: »Kdypak už poženeš? Jsou
čtyři hodiny!« Hned musil nechat
všeho a jit do maštale odvazovat
krávy a vyvádět je. Napřed šla
stará straka v páru s druhou kra
vou, vzadu za nimi poslušně krá
čela třetí, ovšem připoutána dlou
hým provazem. Tolik krav pásla
též Baruška Skalovic, Arnošt Sefránkovic, Pepík Chaloupkovic, děv
čata Budějovic, jenom Jara Pobu
da míval dohromady svázáno pět
nebo šest krav. Těžko prošly hlu
bokým úzkým úvozem!
Tady čekávalo na kluka nepří
jemné překvapení, nebyl-li dost
pozorný. Náruční kráva zabloudí
pravou nohou na svah v cestě, její
tělo se nakloní k staré strace,
drncne do ni, a ta mimoděk levou
nohou šlápne trošičku stranou. Ta
dy však jde ještě kluk. Byl-li obut,
odnesl to jistě dřevák, hned byl
»vejpůl«. Bosá noha to sic vydrže
la, ale hroznou bolestí kluk neměl
ani kdy vykřiknout. Pravý div, že
nepřišel někdy s polámanými

prsty! A pásl-li někde u louky ne
bo na menších pastviskách, musil
krávy pěkně držet po několik ho
din, aby nenadělaly škody. Jak
záviděl Pepíkovi Neumannovic a
Gustavu Pfeifrovic!
Pravda, bývávalo na pastvě ta
ké veselo, zejména když se hnalo
do Křanova; tam byla největší
obecní drah a, tam. se mohly krá
vy pustit a kluci si zatím mohli
hráti. Každý pasák míval místo
biče důkladnou hůl nebo pouhý
klacek, a to mělo svůj dobrý dů
vod; to byla totiž hlavní součást
ka zábavy. Jí hrála se čampula:
do drnu se zasadil kámen, na něj
se stavěl jakýsi poloviční špaček,
aby se holi pokud možná co nej
dále srážel. Hůlkami se honila
»svině«: jeden kluk postrkoval ta
kového špačka k důlkům ostatních.
Někdy si hráli na »holýho«.
Ovšem, tohle všechno by každé
ho kluka dost bavilo, kdyby tu
nebylo krav! Toho zaháněni! Ne
dovedete si představit, jaký má
některá kráva mlsný jazyk a jak
má malý smysl pro soukromý ma
jetek! Jak se dovede také přetva
řovat! Pase se na druhé straně
drah tak spokojeně, že kluka úplně
oklame. Najednou hup přes příkop
a iiž zapadá do Pučálkovic jetele,
jindy to zkusí na Vocelkovic lou
ce, kousek dál je na dosah panská
směska, za chvíli ji zláká Chaloup
kovic jařina! Aby na ni letěl v tom
horku přes celé rozsáhlé pastvis
ko! To Kašparovic černá nikdy
tolik nezlobí.
Což na nějakém tom kravím
žvanci klukovi by ani tolik nezá
leželo, jen kdyby nebylo na světě
hajných. Když jsou kluci nejvíce
zabráni do hry, vynoří se z lesa
takový Havlena, Pech nebo Rybák
a už je po radosti a v každém klu
kovi je malá dušička. Nepotřebu
je se ptát, či je ta která kráva ve
škodě; zvlášť Bartošovic starou stra
ku rozpozná už z daleka. Bude-li
to žalovat otci, výprask je jistý.
Proto pasení krav nakonec přece
jen bylo břemenem, jež musil de
setiletý kjuk nésti na svých bedrách jako antický Atlas a neviděl
nikde žádného Herkula, aby je za
něj převzal.
Nesmíte zapomínat, že není stá
le hezky, že na pastvě bývá klu
kům zima, přeprchá, zebou bosé
nohy. Sice míval s sebou kluk py
tel nebo starý kabát; hodil se přes
hlavu a od nohou to táhlo dál. Ale
ještě horší zkouška čekala každé
ho rána. Jak se to dětem ráno
vyspává, i školu by kolikrát za
spaly! Kluka však honí z postele
už po páté hodině, aby ještě na
pásl, dříve než bude čas do školy!
K tomu pak musil jen pásti u lou
ky v Záblatí úplně sám, neboť do

Křanova bylo daleko, nestálo by
to za to hnát krávy půl hodiny na
tak krátko. Proto rajská hudba
nemůže zníti rozkošněji, nežli byl
ranní déšť, jehož šumění dolehlo
někdy ke sluchu kluka v časných
hodinách beztoho už jen v polospánku — ten den se totiž nehnalo
a mohl spát dál.
Snad vás napadne, jak takový
kluk pozná, kdy má hnát domů,
aby snad nepřišel pozdě do školy.
Především nesmí přihnat krávy
hladové, nýbrž dostatečně napasené. Dokud je na bocích vidět
propadlina, musí pást dál. Teprve
když se bříško každé krávy vzdu
je hezky do kulata, může se obje
vit s kravami na dvoře. Hodiny
pozná i podle blatenské pošty, jež
jede okolo do Březnice po každé
v stejnou dobu, jindy sem za vršek
zaletí zvuk zvonu, svolávajícího
k první mši, pozná však pokročilý
čas už i podle výšky slunce. Poz
ději už bylo hej, několikrát denně
projížděl po trati vláček, to byly
nejspolehlivější hodiny.
Teprve na podzim bývalo pase
ní poněkud snazší, když bylo po
Otavách; mohlo se zahnat na kte
roukoliv louku, nebylo tak velké
nebezpečí škody. Ovšem, ke kra
vám přibyly jalůvky, volci i te
lata na jaře odstavená.
Když
se den krátil, hnalo se na pastvu
pozdě a páslo se i přes poledne.
Po každé si nyní rozdělali ohníček,
aby se u něho hřáli, ale aby si
též napekli chutných brambor.
I k tomu bylo zapotřebí jisté zku
šenosti. Mladší kluci musili se
ohlédnout po palivu; v polích to
byl pýr a u lesa chrastí. Naházelli brambory do ohně předčasně,
nebyly k jídlu, v pýru se zapařily,
v roští se spálily. Musilo se hezky
počkat, až se napřed nahromadilo
dost popela. Pak už nejstarší zkou
šel několikrát, zdali už jsou pe
čeny. V tom případě začal dělit;
vyhrábl opatrně brambor, aby jej
nerozdrolil, a nadělal tolik hromá
dek, kolik bylo kluků, kteří pomá
hali péci, přikládati nebo zaháněti.
U lesa bylo mnohem víc zábavy,
zejména v Křanově, kde byly lou
ky obklopeny se všech stran le
sem, krávy se nemohly rozbíhat.
Na silné sosně zavěsili si provaz
a měli tak zdarma houpání po
celý den. Nebo seškrabovali se
smrků smolu, nacpali ji do šišek
a měli rázem dlouho hořící a dů
kladně čadící pochodně. Jindy se
jich zmocnil dokonce jakýsi pud
výtvarný. Klukovi se ta umělecká
práce příliš nedařila, ale přece
aspoň vyřezal z borové kůry dosti
poznatelnou lžičku.
(Ukázka z knihy dra J. Bartoše: Bělčický
kluk. Brož. Kč 18'—, váz. Kč. 26 —)

Jasným paprskem do „temného” kouta naší
literatury lze nazvat velmi aktuální soubor

objevitelských statí prof. Karlovy university

dra Josefa Vašíci

ČESKÉ LITERÁRNÍ BAROKO
Stran 360. Brož. Kč 33’-. V osmnácti živě psaných kapitolách
přináší Vašicova kniha úžasnou hojnost nového materiálu

a ukazuje cestu k . pronikavé revisi českého baroka
U knihkupců
Nakladatelství »»VÝŠEHRAD«, Praha II, Václavská ulice čís. 12

„Jednou se o F. W. Foerstrovi řekne, že zachránil
německou čest tím, že vyznal pravdu. ”
CHRISTIAN WORLD

Co je vlastně nynější Německo a kam směřuje? Jakéje pravé německé dějinné poslání, jemuž se Němec
ko zpronevěřilo? Lze ještě odvrátit katastrofu, do které se řítí svět po roztržce Německa s Evropou?

Na tyto znepokojivé otázky odpovídá jednoznačné veliký Némec a Evropan

F. W. FOERSTER
ve svém otřásajícím, bohaté dokumentovaném politickém spise

EVROPA A NĚMECKÁ OTÁZKA
Úvod napsal Dr. ]. J. Riickl, přeložila Dr. A. Birnbaumová. Str. $50. Brož. Kč 52'-, váz. Kč 62'Čtěte tuto těžkou obžalobu německé světové politiky. Foerstrova kniha burcuje a varuje...

Dodá každý knihkupec nebo přímo

nakladatelství »»VYŠEHRAD«, s. s r. o., Praha II, Václavská ul. 12
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